ZÁPIS
ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
24. 4. 2015 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková,
Vladan Strunz se dostavil v 19.10 hod. při projednávání bodu 5)
Omluveni: Antonín Lněníček
Hosté:
1
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
6. 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
1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Mandátní smlouva uzavřená mezi Mgr. Danou Holou, advokátkou a
Městysem Nepomyšl ve věci právního zastoupení městyse Nepomyšl
4. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městysem Nepomyšl a Městem
Podbořany spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu.
5. Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OS hasičů Louny o
poskytnutí dotace na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.
6. Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí dotace na průvod při akci
„Staročeské máje“.
7. Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí výpůjčky na pořádání večerní
zábavy v rámci akce „Staročeské máje“.
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8. Žádost Jiřiny Hábové a Josefa Zemana, oba bytem Nepomyšl čp. 236 o
prodloužení termínu zhotovení díla na obnovu fasády z uliční strany
včetně klempířských a architektonických prvků na nemovitosti čp. 236
v Nepomyšli.
9. Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana
Martina Kašeho.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a
ověřovatelů zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Martina Kašeho.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Mandátní smlouva uzavřená mezi Mgr. Danou Holou, advokátkou a
Městysem Nepomyšl ve věci právního zastoupení městyse Nepomyšl
Právní zástupce městyse Nepomyšl JUDr. Miroslav Zrůst dne 27.2.2015 zemřel.
V souvislosti s výše uvedeným byl JUDr. M. Zrůst s účinností od 28.2.2015
vyškrtnut ze seznamu advokátů České advokátní komory a rozhodnutím ČAK č.j.
02-2654/15 ze dne 10.3.2015 byla určena jeho nástupcem Mgr. Dana Holá,
advokátka, zapsaná v seznamu advokátů pod ev.č. 8393, se sídlem Přemyslovců
2045, Louny.
Všichni zastupitelé společně s pozvánkami obdrželi návrh Mandátní smlouvy
uzavřené mezi Mgr. Danou Holou a Městysem Nepomyšl ve věci právního
zastupování městyse Nepomyšl na dobu neurčitou s účinností od 15.4.2015 za
měsíční paušální odměnu ve výši 3.630,- Kč s DPH v rozsahu 5 hodin měsíčně.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Mandátní smlouvy mezi Mgr. Danou Holou,
advokátkou, se sídlem Louny, Přemyslovců 2045, IČ: 66234824 a Městysem
Nepomyšl ve věci právního zastupování městyse Nepomyšl na dobu neurčitou
od 15.4.2015 za měsíční paušální odměnu ve výši 3.630,- Kč s DPH v rozsahu
5 hodin měsíčně a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 4)
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městysem Nepomyšl a Městem
Podbořany spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu.
Na minulém zasedání zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo podání žádosti
o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Podbořany a Městysem
Nepomyšl ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Veřejnoprávní
smlouvy uzavřené mezi Městysem Nepomyšl a Městem Podbořany spočívající
v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem
Nepomyšl a Městem Podbořany spočívající v rozhodování ve správním řízení o
zrušení údaje o místu trvalého pobytu na dobu neurčitou od 1.5.2015, kde za
každé správní řízení zahájené v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého
pobytu uhradí městys Nepomyšl finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč a
pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OS hasičů Louny o
poskytnutí dotace na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.
Dne 6.3.2015 obdržel městys Nepomyšl žádost p. Jiřího Hence, starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny, se
sídlem Mírové náměstí 129, Louny, IČ: 64019021 o poskytnutí dotace ve výši
1.000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Při projednávání tohoto bodu se v 19.10 hodin dostavil na jednání p. Vladan
Strunz.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny, zastoupeno starostou Jiřím
Hencem, IČ: 64019021 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši
1.000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží v r. 2015 a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

3

ad 6)
Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí dotace na průvod při akci
„Staročeské máje“.
Dne 17.4.2015 obdržel městys Nepomyšl žádost Dany Lněníčkové ml. o
poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na průvod při akci „Staročeské máje“,
která se bude konat 30.5.2015 v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Danou Lněníčkovou, nar.
3.1.1990, bytem Nepomyšl čp. 225 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace
ve výši 8.000,- Kč na průvod při akci „Staročeské máje“ a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)

ad 7)
Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí výpůjčky na pořádání večerní
zábavy v rámci akce „Staročeské máje“.
Dne 17.4.2015 byla na městys Nepomyšl doručena žádost sl. Dany Lněníčkové o
poskytnutí výpůjčky ve výši 13.000,- Kč na pořádání večerní zábavy v rámci akci
„Staročeské máje“. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce mezi sl. Danou
Lněníčkovou, nar. 3.1.1990, bytem Nepomyšl čp. 225 a Městysem Nepomyšl ve
výši 13.000,- Kč na pořádání večerní zábavy v rámci akce „Staročeské máje“,
která se bude konat dne 30.5.2015 v Kulturním domě v Nepomyšli, se
splatností nejpozději do 30.6.2015 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem
(ručitelem) směnky bude Dana Lněníčková, nar. 3.1.1990, bytem Nepomyšl
čp. 225 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)
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ad 8)
Žádost Jiřiny Hábové a Josefa Zemana, oba bytem Nepomyšl čp. 236 o
prodloužení termínu zhotovení díla na obnovu fasády z uliční strany včetně
klempířských a architektonických prvků na nemovitosti čp. 236 v Nepomyšli.
Dne 17.4.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Jiřiny Hábové
a Josefa Zemana, oba bytem Nepomyšl čp. 236 o prodloužení termínu zhotovení
díla na obnovu fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických
prvků na nemovitosti čp. 236 v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
Dne 18.3.2013 byla uzavřena smlouva o půjčce č. 4/2013 mezi Městysem
Nepomyšl a Jiřinou Hábovou a Josefem Zemanem ve výši 50 tis. Kč na obnovu
fasády na domě čp. 236. Termín zhotovení díla dle článku 5 odst. 1 v Opatření
městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace
bytového fondu je 1 rok od podepsání smlouvy, tj. do 17.3.2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo žádost Jiřiny Hábové a Josefa Zemana, oba bytem
Nepomyšl čp. 236 o prodloužení termínu zhotovení díla na obnovu fasády
z uliční strany včetně klempířských a architektonických prvků na nemovitosti
čp. 236 v Nepomyšli s termínem do 1.5.2016.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 9) DISKUSE
Josef Lněníček – v pondělí 27.4.2015 proběhne očkování psů a koček proti
vzteklině v době od 18.00 do 19.00 hodin na návsi před
budovou úřadu městyse
- 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
- ve čtvrtek 30.4.2015 proběhne od 16.30 hodin Stavění máje a
od 17.00 hodin Slet čarodějnic na Dětském hřišti v Nepomyšli
- v neděli 3.5.2015 se bude konat od 13.00 hodin mše v kostele
sv. Mikuláše v Nepomyšli
- poděkoval Daně Lněníčkové za celkovou organizaci a
pořádání zájezdu do sklípku ve Višňové u Znojma
- v současné době probíhá oprava silnice přes obec Nepomyšl
na základě žádosti a následné urgenci úřadu městyse
Nepomyšl
- ve příštím týdnu proběhne položení asfaltového povrchu na
místní komunikaci směrem od nemovitosti p. P.Brezániho po
nemovitosti p. J.Jelínka a dále vjezd před nemovitostí
P.Zajícové
Dana Lněníčková – ve čtvrtek 14.5.2015 se uskuteční zájezd do mosteckého
divadla na představení „Zpívání v dešti“, odjezd
z Nepomyšle v 17.15 hodin
Ing. Jaroslav Vávra – informoval přítomné o jednání Dozorní rady Skládky
Vrbička, které proběhlo ve čtvrtek 23.4.2015
- v r. 2014 bylo uloženo 38.311,34 tun odpadu
- za I.Q.2015 bylo uloženo 8.380,956 tun odpadu
- dále jednatel přítomné informoval, že na podzim by měla
proběhnout další část rekultivace skládky II. etapa, jednatel
připraví poptávkové řízení, dále jednatel vypracuje cenovou
nabídku na svoz tříděného odpadu a seznámí společníky
Skládky Vrbička s.r.o. s touto nabídkou
- dne 11.6.2015 se bude konat Valná hromada Skládky Vrbička
Mgr. Zdenka Lněníčková – Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle byla již
proplacena dotace v rámci Programu rozvoje venkova na
předfinancování projektu „Vybavení pro Mateřské centrum
Jablíčko z Nepomyšle“ a půjčka ve výši 229.500,- Kč byla již
vrácena v termínu na účet městyse Nepomyšl
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ad 10) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 6. zasedání, konaného
dne 24. dubna 2015
I. bere na vědomí:
1) Informaci z jednání Dozorčí rady společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. ze dne
23.4.2015
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní
Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Martina Kašeho.
2) Uzavření Mandátní smlouvy mezi Mgr. Danou Holou, advokátkou, se sídlem
Louny, Přemyslovců 2045, IČ: 66234824 a Městysem Nepomyšl ve věci
právního zastupování městyse Nepomyšl na dobu neurčitou od 15.4.2015 za
měsíční paušální odměnu ve výši 3.630,- Kč s DPH v rozsahu 5 hodin
měsíčně a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu
této smlouvy.
3) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Městem
Podbořany spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu na dobu neurčitou od 1.5.2015, kde za každé správní
řízení zahájené v souvislosti se zrušením údaje o místu trvalého pobytu
uhradí městys Nepomyšl finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
4) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Louny, zastoupeno starostou Jiřím Hencem,
IČ: 64019021 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč
na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží v r. 2015 a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Danou Lněníčkovou, nar. 3.1.1990, bytem
Nepomyšl čp. 225 a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 8.000,Kč na průvod při akci „Staročeské máje“ a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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6)Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Danou Lněníčkovou, nar. 3.1.1990,
bytem Nepomyšl čp. 225 a Městysem Nepomyšl ve výši 13.000,- Kč na
pořádání večerní zábavy v rámci akce „Staročeské máje“, která se bude
konat dne 30.5.2015 v Kulturním domě v Nepomyšli, se splatností nejpozději
do 30.6.2015 jištěnou formou směnky vlastní, kde avalem (ručitelem) směnky
bude Dana Lněníčková, nar. 3.1.1990, bytem Nepomyšl čp. 225 a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
7) Žádost Jiřiny Hábové a Josefa Zemana, oba bytem Nepomyšl čp. 236 o
prodloužení termínu zhotovení díla na obnovu fasády z uliční strany včetně
klempířských a architektonických prvků na nemovitosti čp. 236 v Nepomyšli
s termínem do 1.5.2016.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 11) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.43
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Mgr. Zdenka Lněníčková

………………………………
ověřovatel zápisu
Martin Kaše

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 05.05.2015
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Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 9 stran a 9 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Mandátní smlouva uzavřená mezi Mgr. Danou Holou, advokátkou a Městysem Nepomyšl ve věci
právního zastupování městyse Nepomyšl + oznámení o změně právního zastoupení + Rozhodnutí České
advokátní komory
- Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městysem Nepomyšl a Městem Podbořany spočívající
v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OS hasičů Louny o poskytnutí dotace na činnost
spojenou s prací s dětmi a mládeží
- Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí dotace na průvod při akci „Staročeské máje“
- Žádost Dany Lněníčkové ml. o poskytnutí výpůjčky na pořádání večerní zábavy v rámci akce
„Staročeské máje“
- Žádost Jiřiny Hábové a Josefa Zemana, oba bytem Nepomyšl čp. 236, o prodloužení termínu zhotovení
díla na obnovu fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických prvků na nemovitosti čp.
236 v Nepomyšli
- Zápis + usnesení z jednání Dozorčí rady Skládky Vrbička s.r.o. ze dne 23.4.2015
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