ZÁPIS
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
27. 3. 2015 od 19.04 hodin do 20.13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Antonín Lněníček, Mgr.
Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková
Omluveni: 0
Hosté:
3
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
5. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Diskuse probíhala ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM
nesměl nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat.
Slovo bylo uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásil. Členové ZM se též o
slovo během jednání hlásili a navzájem se nepřerušovali. Pokud by nebyla tato
pravidla dodržena, přerušilo by se jednání ZM a svolalo se v náhradním
termínu.
ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM.
ad 2) PROGRAM
Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Zpráva z jednání finančního výboru
Žádost TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a
kulturní činnost v r. 2015.
6. Návrh Státního pozemkového úřadu Louny na změnu obecní hranice mezi
k.ú. Nepomyšl a k.ú. Krásný Dvůr
7. Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany a
Městysem Nepomyšl ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
8. Návrh smlouvy o spolupráci mezi firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5 a
Městysem Nepomyšl na propagaci smluvních partnerů Partnera formou
zápisu na serveru Firmy.cz.
9. Smlouva mezi Skládkou Vrbička s.r.o. (prodávající) a Městysem Nepomyšl
(kupující) o převodu uvolněného obchodního podílu.
10.Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a
Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na
dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce –
účelová dotace – s trváním od 1.4.2015 do 30.9.2015.
1.
2.
3.
4.
5.
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11.Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a
Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na
dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce –
účelová dotace – s trváním od 1.10.2015 do 31.3.2016.
12.Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku
na rybářské závody.
13.Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev s účinností od 1.4.2015.
14.Diskuse
15.Usnesení
16.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Vladana
Strunze.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a
ověřovatelů zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
Hlasování: pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 25.3.2015 seznámil přítomné
člen kontrolního výboru Vladan Strunz. Byla provedena kontrola usnesení ze
4. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se konalo dne 27.2.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
25.3.2015.
ad 4)
Zpráva z jednání finančního výboru
Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 23.3.2015 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru Miloš August. Předmětem zprávy byla kontrola
provedené roční fyzické, dokladové, periodické inventarizace DNIM, HDIM,
DDHM, pozemků, cenin a materiálových zásob spravovaných městysem
Nepomyšl, tj. PO, KD a majetku úřadu městyse Nepomyšl za rok 2014. Dále
proběhla kontrola pokladní knihy za období červenec až prosinec 2014. Vše
s výsledkem bez závad.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
23.3.2015.
ad 5)
Žádost TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a
kulturní činnost v r. 2015.
Dne 15.12.2014 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Josefa
Kříže, předsedy TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,Kč na sportovní a kulturní činnost oddílu kopané v roce 2015. Jedná se o:
Turnaj v minikopané za účasti 12ti mužstev (6.500,- Kč), vklady do turnajů
(2.000,- Kč), turnaj starých gard Nepomyšl (2.000,- Kč), výdaje na okresní
soutěž IV.B třídy a ostatní náklady (19.500,- Kč).
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl projednalo výše uvedenou žádost na svém
2. zasedání dne 22.12.2014 a vzalo tuto žádost na vědomí s tím, že výše
příspěvku se určí až po podání vyúčtování dotace za rok 2014.
Tuto žádost společně s vyúčtováním dotace za rok 2014 obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami. ZM Nepomyšl schválilo pro rok 2014
příspěvek pro TJ Nepomyšl ve výši 25.000,- Kč. Z této částky TJ Nepomyšl
využila celkem 20.000,- Kč, vyúčtováno bylo celkem 20.385,- Kč.
Při tomto bodu jednání se rozpoutala rozsáhlejší diskuse. Zd. Lněníčková se
obrátila na přítomného předsedu TJ Nepomyšl p. Josefa Kříže s žádostí, aby jí
objasnil, které položky uvedené ve vyúčtování se týkaly akcí a provozních
nákladů, na něž TJ Nepomyšl v roce 2014 městys schválil podporu ve výši 25 tis.
Kč. Pan Josef Kříž odpověděl, že TJ Nepomyšl volil na valné hromadě nové
vedení, že mladí kluci nemají o funkce ve vedení zájem, že má TJ Nepomyšl 2
oddělené pokladní knihy, ale na její otázku neodpověděl. Zd. Lněníčková se opět
zeptala, co znamená např. dobití telefonu ve vyúčtování, když na něj TJ
Nepomyšl nežádal podporu, p. J.Kříž odpověděl, že telefonování s FAČR je
drahé a že jej přeci nebude hradit ze svého. Dále Zd. Lěníčková položila dotaz,
zda má TJ Nepomyšl kromě jiného ještě další sponzory, bylo jí řečeno, že jí do
toho nic není. Poté se Zd. Lněníčková dotázala na to, jak je možné, že TJ
Nepomyšl využil prostředky poskytnuté městysem Nepomyšl na jiný účel, než na
jaký mu byly poskytnuty, nedostalo se jí žádné vhodné odpovědi.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
30.000,- Kč mezi Městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl, IČ 61357073,
zastoupeného předsedou TJ Nepomyšl p. Josefem Křížem a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 2 (Mgr. Zd. Lněníčková, Ant. Lněníček)

ad 6)
Návrh Státního pozemkového úřadu Louny na změnu obecní hranice mezi
k.ú. Nepomyšl a k.ú. Krásný Dvůr
Dne 7.3.2015 Státní pozemkový úřad Louny zaslal městysu Nepomyšl návrh na
změnu obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú. Krásný Dvůr, ke které by došlo
ještě před vystavením návrhu KoPÚ Nepomyšl. Tato změna byla dohodnuta při
zjišťování obvodu pozemkové úpravy Nepomyšl.
Nově oddělované parcely jsou vytvořeny tak, aby součet výměr parcel, které
přechází z jednoho do druhého katastrálního území, byl v obou případech stejný,
a to 1159 m2. Tyto návrhy změny obecní hranice č. 1 a č. 2 obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo změnu obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú.
Krásný Dvůr dle změny č. 1: v k.ú. Krásný Dvůr jsou z parcel č. 1393 a 1394
KN v GP č.323-3025/2012 odděleny části, které jsou dle zaměření skutečného
stavu vodním tokem. Tyto nové parcely č.1393/2, 1393/3, 1394/2 KN a
dosavadní parcela č. 1395 KN, celkem 1159 m2, budou překatastrovány do
k.ú. Nepomyšl a dle změny č. 2: v k.ú. Nepomyšl jsou z parcely č. 746/1 KN
v GP č.323-3025/2012 odděleny části, které jsou dle zaměření skutečného
stavu vodním tokem. Tyto nové parcely č. 746/10, 746/11, 746/12 KN a
dosavadní parcela č.3478 KN, celkem 1159 m2, budou překatastrovány do k.ú.
Krásný Dvůr.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany a Městysem
Nepomyšl ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Dne 4.3.2015 zaslal městys Nepomyšl žádost na Městský úřad Podbořany o
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod městyse
Nepomyšl. Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu navrhl městys
Nepomyšl poskytnout ze svého rozpočtu městu Podbořany na jeho účet finanční
příspěvek ve výši 1.000,- Kč za vyřízený spis. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl ve věci zrušení údaje o místu
trvalého pobytu.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Návrh smlouvy o spolupráci mezi firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5 a Městysem
Nepomyšl na propagaci smluvních partnerů Partnera formou zápisu na
serveru Firmy.cz.
Městys Nepomyšl obdržel návrh smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s.
Praha 5 na propagaci smluvních partnerů Partnera formou zápisu na serveru
Firmy.cz dostupné z internetové adresy. Tento návrh smlouvy obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o spolupráci mezi firmou
Seznam.cz, a.s. Praha 5, IČ 26168685 a Městysem Nepomyšl na propagaci
smluvních partnerů Partnera formou zápisu na serveru Firmy.cz a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ing.J.Vávra)

ad 9)
Smlouva mezi Skládkou Vrbička s.r.o. (prodávající) a Městysem Nepomyšl
(kupující) o převodu uvolněného obchodního podílu.
Dne 11.3.2015 Skládka Vrbička s.r.o. zaslala městysu Nepomyšl návrh smlouvy
o převodu uvolněného obchodního podílu.
Skládka Vrbička s.r.o. je správcem uvolněného obchodního podílu ve výši
208/25680, který odpovídá vkladu 208.000,- Kč po bývalém společníkovi
Městysu Ročov, jehož účast ve společnosti byla ukončena dohodou podle §149
obchodního zákoníku.
Skládka Vrbička s.r.o. jako prodávající touto cestou prodává a převádí na
jednotlivé kupující (společníky) části rozděleného uvolněného obchodního
podílu stanovené valnou hromadou konanou dne 15.5.2008.
Městys Nepomyšl – převáděná výše obchodního podílu činí 4/25680 , výše
úplaty činí 5.160,- Kč.

5

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy mezi Skládkou Vrbička s.r.o.
(strana prodávající) a Městysem Nepomyšl (strana kupující) o převodu
uvolněného obchodního podílu 4/25680 ve výši 5.160,- Kč a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a Městysem
Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli
odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od
1.4.2015 do 30.9.2015.
Městys Nepomyšl obdržel Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na
dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová
dotace – s trváním od 1.4.2015 do 30.9.2015 mezi firmou Becker Bohemia s.r.o.
se sídlem Dýšina 297 a Městysem Nepomyšl. Tuto smlouvu obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.4.2015 do 30.9.2015 mezi firmou Becker
Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČ 61776572 (příjemce) a
Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a Městysem
Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli
odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace – s trváním od
1.10.2015 do 31.3.2016.
Obdrželi jsme Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.10.2015 do 31.3.2016 mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se
sídlem Dýšina 297 a Městysem Nepomyšl. Tuto smlouvu obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.10.2015 do 31.3.2016 mezi firmou Becker
Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČ 61776572 (příjemce) a
Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na
rybářské závody.
Dne 18.3.2015 byla městysu Nepomyšl zaslána žádost místní skupiny rybářů
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na pořádání rybářských
závodů, které se budou konat v sobotu 13.6.2015 na rybníku v Nepomyšli. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválil uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a p.
Vladimírem Luckým, bytem Nepomyšl čp. 157, členem místní rybářské
skupiny Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev s účinností od 1.4.2015.
Vláda schválila na svém jednání dne 16.3.2015 aktuální změnu nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1.4.2015. Ve sbírce zákonů bude novela
promítnuta v nejbližších dnech.
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise:
290 + 186 = 476,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
911 + 186 = 1.097,- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.573,- Kč (M.Kaše, M.August, Ant.Lněníček,
Ing.J.Vávra)
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Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise:
290 + 186 = 476,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
911 + 186 = 1.097,- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
590 + 186 = 776,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.349,- Kč (Zd.Lněníčková)
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise:
290 + 186 = 476,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
590 + 186 = 776,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.252,- Kč (Vl.Strunz)
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise:
290 + 186 = 476,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
590 + 186 = 776,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
590 + 186 = 776,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.028,- Kč (D.Lněníčková)
Výkon funkce neuvolněného místostarosty:
Celková měsíční odměna činí 7.772,- Kč (P.Bartuška)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo měsíční odměny s platností od 1.4.2015:
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve výši
1.573,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.349,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.252,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.028,- Kč
- výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 7.772,- Kč
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1 (P.Bartuška)
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ad 14) DISKUSE
Josef Lněníček – nově zvolený Výkonný výbor TJ Nepomyšl zaslal městysu
Nepomyšl poděkování za finanční podporu poskytnutou v roce
2014, která byla účelově využita na sportovní a kulturní rozvoj
oddílu kopané v Nepomyšli
- TJ Nepomyšl dále zaslal žádost o zapůjčení obecního vozidla
Volkswagen na mistrovská utkání konaná od jara 2015 – panu
Josefu Křížovi bylo odpovězeno, že půjčování obecního vozidla
VW Transportér, SPZ 1U 75680 pro přepravu hráčů TJ
Nepomyšl na utkání v kopané, které se bude konat mimo
Nepomyšl, bylo již schváleno zastupitelstvem městyse
Nepomyšl na 12. zasedání dne 27.10.2011
- v sobotu 20.6.2015 proběhne v době od 8.00 do 8.20 hodin na
návsi před úřadem městyse Nepomyšl bezplatný sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu
- v sobotu 28.3.2015 pořádá Mateřské centrum Jablíčko
z Nepomyšle jarní burzu oblečení od 14.00 do 17.00 hodin
v Kulturním domě v Nepomyšli
- ve středu 25.3.2015 proběhla kontrolní prohlídka pro
kolaudaci na akci Nepomyšl, ppč. 3410/1 – k NN – Městys
Nepomyšl (ČEZ Distribuce – nový kabelový rozvod NN pro
napojení nových odběrných míst pro výstavbu 8 rodinných
domků )
Viktor Vávra – poděkoval těm zastupitelům, kteří hlasovali pro poskytnutí
dotace pro TJ Nepomyšl na rok 2015 ve výši 30 tis. Kč
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ad 15) USNESENÍ
Předkládám návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 5. zasedání, konaného dne
27. března 2015
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.3.2015
2) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 23.3.2015.
3) Poděkování nově zvoleného Výkonného výboru TJ Nepomyšl městysu
Nepomyšl za finanční podporu poskytnutou v roce 2014, která byla účelově
využita na sportovní a kulturní rozvoj oddílu kopané v Nepomyšli
4) Žádost TJ Nepomyšl o zapůjčení obecního vozidla Volkswagen na mistrovská
utkání konaná od jara 2015 a informaci pana starosty Josefa Lněníčka, že
půjčování obecního vozidla VW Transportér, SPZ 1U 75680 pro přepravu
hráčů TJ Nepomyšl na utkání v kopané, které se bude konat mimo Nepomyšl,
bylo již schváleno zastupitelstvem městyse Nepomyšl na 12. zasedání dne
27.10.2011
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní
Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
2) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč mezi
Městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl, IČ 61357073, zastoupeného předsedou
TJ Nepomyšl p. Josefem Křížem a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
3) Změny obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú. Krásný Dvůr dle změny č. 1:
v k.ú. Krásný Dvůr jsou z parcel č. 1393 a 1394 KN v GP č.323-3025/2012
odděleny části, které jsou dle zaměření skutečného stavu vodním tokem. Tyto
nové parcely č.1393/2, 1393/3, 1394/2 a dosavadní parcela č.1395 KN,
celkem 1159 m2, budou překatastrovány do k.ú. Nepomyšl a dle změny č. 2:
v k.ú. Nepomyšl jsou z parcely č. 746/1 KN v GP č.323-3025/2012 odděleny
části, které jsou dle zaměření skutečného stavu vodním tokem. Tyto nové
parcely č. 746/10, 746/11, 746/12 KN a dosavadní parcela č.3478 KN, celkem
1159 m2, budou překatastrovány do k.ú. Krásný Dvůr.
4) Podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany
a Městysem Nepomyšl ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
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5) Uzavření smlouvy o spolupráci mezi firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5, IČ
26168685 a Městysem Nepomyšl na propagaci smluvních partnerů Partnera
formou zápisu na serveru Firmy.cz a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
6) Uzavření smlouvy mezi Skládkou Vrbička s.r.o. (strana prodávající) a
Městysem Nepomyšl (strana kupující) o převodu uvolněného obchodního
podílu 4/25680 ve výši 5.160,- Kč a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
7) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.4.2015 do 30.9.2015 mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se
sídlem Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČ 61776572 (příjemce) a Městysem
Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
8) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.10.2015 do 31.3.2016 mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se
sídlem Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČ 61776572 (příjemce) a Městysem
Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a p. Vladimírem Luckým,
bytem Nepomyšl čp. 157, členem místní rybářské skupiny Nepomyšl o
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
10) Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva městyse Nepomyšl dle
Novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ÚSC s platností od 1.4.2015:
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve
výši 1.573,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.349,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.252,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.028,- Kč
- výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 7.772,- Kč
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 16) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.13
hodin ukončil.
……………………….....……
ověřovatel zápisu
Dana Lněníčková

………………………………
ověřovatel zápisu
Vladan Strunz

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 10.04.2015
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 12 stran + 16 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 5. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 25.2.2015
- Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 23.3.2015
- Žádost TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní činnost v r. 2015 + kopie
pokladní knihy TJ Nepomyšl za rok 2014 (A10 a A11) + složení nového výkonného výboru 2015-2017
- Návrh Státního pozemkového úřadu Louny na změnu obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú. Kr. Dvůr
- Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl ve věci
zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- Návrh smlouvy o spolupráci mezi firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5 a Městysem Nepomyšl na propagaci
smluvních partnerů Partnera formou zápisu na serveru Firmy.cz
- Smlouva mezi Skládkou Vrbička s.r.o. a Městysem Nepomyšl o převodu uvolněného obchodního podílu
- Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce –
účelové dotace – s trváním do 1.4.2015 do 30.9.2015
Smlouva mezi firmou Becker Bohemia s.r.o. se sídlem Dýšina 297 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce –
účelové dotace – s trváním do 1.10.2015 do 31.3.2016
- Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na rybářské závody
- Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev s účinností od
1.4.2015
- Žádost TJ Nepomyšl o zapůjčení vozidla Volkswagen pro mistrovská utkání ze dne 20.3.2015 + rozpis
2015
- Poděkování nově zvoleného výkonného výboru TJ Nepomyšl za finanční podporu poskytnutou v roce
2014 od městyse Nepomyšl
- Zápis z jednání DR Skládky Vrbička s.r.o. konané dne 3.3.2015 + usnesení DR
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