ZÁPIS
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
26.6.2015 od 19.15 hodin do 21.09 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček,
Ing. Jaroslav Vávra, Vladan Strunz

Omluveni:
Hosté:
5
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
8. 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
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.2/2015 – pozemku č.
2845/10 o výměře 1.466 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl
5. Návrh smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. mezi Českou
poštou, s.p. a Městysem Nepomyšl – převod na projekt pošta Partner
s platností od 1.10.2015
6. Žádost SPÚ Louny o schválení změny katastrální hranice mezi k.ú.
Nepomyšl a k.ú. Podbořanský Rohozec
7. Žádost o dotaci na revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná
8. Návrh na zakoupení stodoly stojící na st.p.č. 180/2 v obci a k.ú. Nepomyšl
do majetku městyse Nepomyšl.
9. Zajištění hlídání dětí v ranních hodinách v prostorách Mateřského centra
Jablíčko z Nepomyšle od 1.9.2015
10.Rozpočtová změna č. 8/2015
1.
2.
3.
4.
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11.Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2014 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014.
12.Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2014
13.Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014
14.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2015
Doplnění programu:
15. Žádost p. Viléma Dorna, jednatele SDH Nepomyšl o poskytnutí
finančního příspěvku na akci s názvem Hasičský pětiboj 2015.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana
Vladana Strunze.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 15) a ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru 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 23.6.2015 seznámil přítomné
Ing. Jaroslav Vávra, předseda kontrolního výboru a starosta Josef Lněníček.
Byla provedena kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl, které se konalo dne 29.5.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
23.6.2015, kde byla provedena kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
městyse Nepomyšl ze dne 29.5.2015.
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ad 4)
Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.2/2015 – pozemku č. 2845/10
o výměře 1.466 m2, druh travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl
Dne 16.7.2013 byla zaslána na úřad městyse Nepomyšl žádost manželů Lukáše
Smolka, bytem Nepomyšl čp. 207 a Niny Smolkové, bytem Nepomyšl čp. 125
o odkoupení stavební parcely č. 2845/10 za účelem výstavby rodinného domu.
Na 19. zasedání ZM dne 25. května 2012 v usnesení pod bodem II/4 bylo
schváleno zastupitelstvem městyse Nepomyšl pozastavení prodeje stavebních
pozemků do té doby, než budou tyto pozemky zasíťovány (el. energie, vodovod a
kanalizace).
Na 33. zasedání ZM dne 30.8.2013 v usnesení pod bodem II/5 bylo schváleno
zastupitelstvem městyse Nepomyšl stanovení prodejní ceny ve výši 50,- Kč za m2
zasíťovaných stavebních pozemků u kaolinky v Nepomyšli – st.p.č. 2845/4, 5, 6,
7, 9, 10 a 11 v k.ú. Nepomyšl.
Starosta nechal vypracovat odborný posudek č. 17/2015 o ceně nemovitosti –
parcely č. 2845/10 v k.ú. Nepomyšl, který vypracovala Ing. arch. Zdeňka
Vasilenková, Palackého 867, Podbořany, IČ: 74906330. Výsledná odhadní cena
tohoto pozemku činí 121.720,- Kč bez inženýrských sítí, tzn. 83,03 Kč za m2.
Městys Nepomyšl investoval do inženýrských sítí (vodovod, kanalizace a el.
energie) celkem 1.500 tis. Kč. Cena pozemku p.č. 2845/10 o výměře 1.466 m2
včetně inženýrských sítí by činila 322.520,- Kč, tzn. 220,- Kč za m2.
Na minulém 7. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 29.5.2015 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 2/2015 na prodej
pozemku č. 2845/10, druh travní porost o výměře 1.466 m 2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2 + 1.000,Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl.
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Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
Tento záměr městyse Nepomyšl č. 2/2015 byl vyvěšen na úřední desce i
elektronické úřední desce městyse Nepomyšl (www.nepomysl.snadno.eu) po
zákonnou dobu od 9.6.2015 do 26.6.2015.
O koupi tohoto pozemku projevili zájem pouze manželé Lukáš Smolek, bytem
Nepomyšl čp. 207 a Nina Smolkovi, bytem Nepomyšl čp. 125.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl
č. 2/2015 – pozemku č. 2845/10, druh travní porost o výměře 1.466 m 2
v městysu a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu
50,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být
zkolaudována do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami.
V opačném případě bude městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve
výši 10ti násobku kupní ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
manželům Lukášovi Smolkovi, bytem Nepomyšl čp. 207 a Nině Smolkové,
bytem Nepomyšl čp. 125.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Návrh smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. mezi Českou poštou,
s.p. a Městysem Nepomyšl – převod na projekt pošta Partner s platností od
1.10.2015
Dne 27.5.2015 navštívila městys Nepomyšl paní Ing. Puschnerová, zástupce
České pošty, manažer obvodu Chomutov, ohledně změny způsobu obsluhy pošty
v Nepomyšli.
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Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh smlouvy o zajištění
služeb pro Českou poštu, s.p. mezi Českou poštou, s.p. a Městysem Nepomyšl –
převod na projekt pošta Partner s platností od 1.10.2015 + zápis z jednání ze
dne 27.5.2015 + představení projektu Pošta Partner ze dne 6.5.2015. Pokud by
městys Nepomyšl neschválil výše uvedenou smlouvu, osloví Česká pošta jiné
subjekty působící v obci Nepomyšl, např. COOP.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu,
s.p. mezi Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99,
Praha 1, IČ: 47114983 a Městysem Nepomyšl – převod na projekt pošta
Partner s platností od 1.10.2015 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Žádost SPÚ Louny o schválení změny katastrální hranice mezi k.ú. Nepomyšl
a k.ú. Podbořanský Rohozec
Dne 10.6.2015 byla doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost Státního
pozemkového úřadu Louny o schválení změny katastrální hranice mezi k.ú.
Nepomyšl a k.ú. Podbořanský Rohozec. 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 1310 m2. Tento návrh obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo změny obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú.
Podbořanský Rohozec dle změny č. 1: v k.ú. P.Rohozec je z parcely č.678/1 KN
v GPO č. 326-3025/2012 oddělena část, která je dle zaměření skutečného stavu
vodním tokem. Obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o tuto novou parcelu
č.678/6 KN a dále o parcely č. 678/2, 678/3 a 678/4 KN, všechny z k.ú.
P.Rohozec. Nová parcela 678/6 a dosavadní parcely č. 678/2, 678/3 a 678/4
jsou překatastrovány do k.ú. Nepomyšl.
Z k.ú. Nepomyšl je p.č. 342/9 KN překatastrována do k.ú. P. Rohozec
a dle změny č. 2 : obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o část parcely č. 745
KN z k.ú. Podbořanský Rohozec, ve které probíhá část vodního toku, který
není vedený jako parcela v KN. Nově vzniklé parcely jsou překatastrovány do
k.ú. Nepomyšl pod nově přidělenými parcelními čísly. V k.ú. Nepomyšl je z p.č.
3207 a 3219 KN odečtena část, která je překatastrována do k.ú. Podbořanský
Rohozec. 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 1310 m2.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0
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Po projednání tohoto bodu se omluvil pan Antonín Lněníček a ve 20.06 hodin
opustil jednací místnost.
ad 7)
Žádost o dotaci na revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami vyhodnocení možnosti
čerpání dotace na revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná včetně Studie
revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná, kterou vypracovala firma AXIOM
engineering s.r.o. Pardubice.
Dle této studie může městys Nepomyšl získat až 85% nákladů.
Předpokládaný rozpočet projektu činí 874.000,- Kč s DPH, kde předpokládaná
výše dotace ze SFŽP (85%) činí 750.000,- Kč a předpokládaná výše spoluúčasti
městyse Nepomyšl činí (15%) činí 124.000,- Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo, aby městys Nepomyšl zažádal prostřednictvím firmy
AXIOM enginnering s.r.o. Pardubice, Pernerova 168, IČ: 288 55 230
o poskytnutí dotace na revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná s tím, že
městys Nepomyšl disponuje finančními prostředky na spoluúčast této akce.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Návrh na zakoupení stodoly stojící na st.p.č. 180/2 v obci a k.ú. Nepomyšl do
majetku městyse Nepomyšl.
Městys Nepomyšl obdržel stížnosti manželů Bláhových, kteří jsou vlastníky
nemovitosti č. p.121 v Nepomyšli, na nepořádek a pobíhání hospodářských
zvířat po pozemku č. 3052/1, který je ve vlastnictví městyse Nepomyšl a který
těsně sousedí s jejich pozemkem. Na základě těchto stížností nechal městys
Nepomyšl vytýčit hranici mezi pozemkem st.č.180/1, jehož vlastníkem je paní
Vlasta Valachová a pozemkem č. 3052/1, kde vlastníkem je městys Nepomyšl za
účelem vybudování plotu, který bude oddělovat tyto pozemky a tím se vyřeší výše
uvedená stížnost na pobíhání hospodářských zvířat.
V souvislosti s výše uvedeným starosta kontaktoval majitele stodoly stojící na
p.č. 180/2 v Nepomyšli pana René Jandu, zda je ochoten prodat tuto stodolu do
vlastnictví městyse Nepomyšl a za jakých cenových podmínek.
V souvislosti s rozdělením výše uvedených parcel bylo zjištěno, že část stodoly
ve vlastnictví pana Reného Jandy stojí na pozemku č. 180/1 ve vlastnictví paní
Vl. Valachové.
Z tohoto důvodu starosta navrhl vzít tento bod o koupi stodoly pouze na vědomí.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Návrh na zakoupení stodoly stojící na st.p.č.
180/2 v obci a k.ú. Nepomyšl do majetku městyse Nepomyšl.
ad 9)
Zajištění hlídání dětí v ranních hodinách v prostorách Mateřského centra
Jablíčko z Nepomyšle od 1.9.2015
Na základě zájmu rodičů o hlídání dětí v ranních hodinách, proběhla dne
15.6.2015 schůzka s rodiči, paní Jaroslavou Holubovou a zástupci městyse
Nepomyšl (Josef Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková, Pavel Bartuška a Renata
Morávková).
Jedná se o ranní hlídání minimálně 4 dětí v prostorách Mateřského centra
Jablíčko z Nepomyšle v době od 5.30 do 7.30 hodin. Bylo navrženo, že rodiče by
přispívali 20,- Kč/dítě/den (měsíčně do předu) a městys Nepomyšl by uzavřel
s paní Jaroslavou Holubovou dohodu o provedení práce na 40 hodin měsíčně,
2 hodiny denně ve výši 2.500,- Kč hrubého měsíčně s platností od 1.9.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo, aby městys Nepomyšl uzavřel dohodu o provedení
práce s paní Jaroslavou Holubovou, nar. 15.7.1958, bytem Nepomyšl čp. 214
ve výši 2.500,- Kč hrubého měsíčně za hlídání dětí v prostorách Mateřského
centra Jablíčko z Nepomyšle v době od 5.30 do 7.30 hodin s platností od
1.9.2015 a příspěvek rodičů městysu Nepomyšl ve výši 20,- Kč/dítě/den.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Rozpočtová změna č. 8/2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtové změny č.8/2015, kterou
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
č. 2/2015
- snižují se výdaje - ost. záležitosti pozemních komunikací – budovy,haly,stavby
+9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ost. činnosti jinde nezařazené–úhrady sankcí jiným rozpočtům + 9 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2015
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 11)
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2014 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Závěrečného účtu
městyse Nepomyšl za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nepomyšl za rok 2014. Vzhledem k velkému množství stránek byly
ostatní přílohy zaslány všem zastupitelům formou e-mailu téhož dne 19.6.2015.
Byly to tyto přílohy:
č. 1 – Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2014
č. 2 – Rozvaha k 31.12.2014
č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
č. 4 - Výkaz Příloha k 31.12.2014
č. 5 – Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2014 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
č. 6 – Výroční zpráva za rok 2014 společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany
č. 7 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok
2014
č. 8 - Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2014
Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední i elektronické desce městyse
Nepomyšl po zákonnou dobu od 9.6.2015 do 26.6.2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2014 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2014
s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.
Hlasování:

pro: 8 (Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Miloš August, Martin Kaše, Vladan
Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Dana Lněníčková)
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 12)
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2014
Jako podklad pro schválení Účetní závěrky městyse Nepomyšl za rok 2014 byly
všem zastupitelům dne 19.6.2015 zaslány formou e-mailu tyto účetní výkazy:
1. účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2014
2. Rozvaha k 31.12.2014

8

3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2014
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014
6. Inventarizační zpráva za rok 2014
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2014.
Hlasování:

pro: 8 (Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Miloš August, Martin Kaše, Vladan
Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Dana Lněníčková)
proti: 0
zdrželi se: 0

ad 13)
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl (rozdíl mezi výnosy a náklady)
představuje za rok 2014 zisk v objemu 10.294.065,27 Kč
Výnosy celkem za rok 2014
Náklady celkem za rok 2014

21.226.627,85 Kč
10.932.562,58 Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za
rok 2014 ve výši 10.294.065,27 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2015
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán práce zastupitelstva
městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2015, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci
2015 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
neproběhne, ale pokud to bude nutné, svolá starosta mimořádné zasedání.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na
2. pololetí 2015, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2015 z důvodu
dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 15)
Žádost p. Viléma Dorna, jednatele SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního
příspěvku na akci s názvem Hasičský pětiboj 2015.
Dne 26.6.2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Viléma
Dorna, jednatele SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10.000,- Kč na akci s názvem „Hasičský pětiboj 2015“, který se bude konat
v pátek 25.7.2015 od 17.00 hodin v prostorách u hasičské zbrojnice
v Nepomyšli. Dotace by byla využita na hudební produkci a ohňostroj.
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé před jednáním tohoto zastupitelstva
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi SDH Nepomyšl, zastoupeno
jednatelem p. Vilémem Dornem, nar. 20.1.1975, bytem Nepomyšl čp. 41 a
Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na hudební
produkci a ohňostroj při akci s názvem „Hasičský pětiboj 2015“, která se bude
konat 25.7.2015 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 16) DISKUSE
Josef Lněníček – v sobotu 27.6.2015 proběhne od 13.00 hodin akční den
v rámci Kopeme za lepší svět a od 18.00 hodin taneční
zábava, vše na fotbalovém hřišti v Nepomyšli
- dne 11.6.2015 proběhla valná hromada Skládky Vrbička
s.r.o., mimo jiné bylo projednáno:
▪ na skládce bylo v r. 2014 celkem uloženo 38.311,79 tun odpadu, což je cca o
7 tis. tun více než v roce 2013
▪ hospodářský výsledek za rok 2014 před zdaněním činí 2.296.251,86 Kč, daň
z příjmů 311.600,- Kč a hospodářský výsledek po zdanění 1.984.651,86 Kč
▪ podnikatelský záměr na rok 2015 – uložit 36 tis. tun odpadu, pokračovat
v nastoleném trendu skládkování i svozu TKO, rozšířit službu ve svozu BIO
odpadu, zprostředkovat službu o svoz tříděného odpadu, pokračovat
s projektem postupné rekultivace skládky, započít s II. etapou rekultivace,
dokončit územní rozhodnutí na stavbu továrny na zpracování odpadu
▪ odvolání z funkce člena DR Sládka Vrbička - Ing. Zd.Nejdla, p. V.Vernerovou
▪ jmenování do funkce člena DR Skládka Vrbička – p. J.Santnera, M.Samaše a
Zd. Kutnera
▪ změnu ve Společenské smlouvě, rozšíření počtu členů DR z 8 členů na 9 členů
Dana Lněníčková – upozornila na to, že nesplachují splachovadla na dámských
záchodech v Kulturním domě v Nepomyšli
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ad 17) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 8. zasedání, konaného dne
26. června 2015
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 23.6.2015, kde byla provedena
kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne
29.5.2015.
2) Návrh na zakoupení stodoly stojící na st.p.č. 180/2v obci a k.ú. Nepomyšl do
majetku městyse Nepomyšl.
3) Zprávu z jednání valné hromady Skládky Vrbička, s.r.o. ze dne 11.6.2015
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 15)
a ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Vladana Strunze.
2) Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 2/2015 – pozemku
č. 2845/10, druh travní porost o výměře 1.466 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
dle Geometrického plánu č. 311-4/2011 za cenu 50,- Kč/m2 + 1.000,- Kč
za návrh na vklad do KN s těmito podmínkami:
a) Pozemek se prodává pouze za účelem výstavby rodinného domu nabyvatele
pozemku
b) Stavba rodinného domu k bydlení na tomto pozemku musí být zkolaudována
do 7 let od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. V opačném případě bude
městysem Nepomyšl vymáhána smluvní pokuta ve výši 10ti násobku kupní
ceny tohoto pozemku.
c) V případě prodeje pozemku třetí osobě musí být tento pozemek nabídnut
přednostně zpět Městysu Nepomyšl za stejnou cenu, za kterou byl pozemek
koupen od městyse Nepomyšl a stavby na tomto pozemku přednostně
nabídnuty za ½ odhadní ceny městysu Nepomyšl
manželům Lukášovi Smolkovi, bytem Nepomyšl čp. 207 a Nině Smolkové,
bytem Nepomyšl čp. 125.
Důvodem prodeje pozemku za nižší cenu než je cena tržní či odhadní je snaha
zastupitelstva městyse Nepomyšl udržet co nejvíce mladých obyvatel v obci
Nepomyšl, tzn. udržení obydlenosti obce.
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3) Schválení smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. mezi Českou
poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1,
IČ: 47114983 a Městysem Nepomyšl – převod na projekt pošta Partner
s platností od 1.10.2015 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
4) Změnu obecní hranice mezi k.ú. Nepomyšl a k.ú. Podbořanský Rohozec dle
změny č. 1: v k.ú. P. Rohozec je z parcely č.678/1 KN v GPO č. 3263025/2012 oddělena část, která je dle zaměření skutečného stavu vodním
tokem. Obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o tuto novou parcelu č.678/6
KN a dále o parcely č. 678/2, 678/3 a 678/4 KN, všechny z k.ú. P.Rohozec.
Nová parcela 678/6 a dosavadní parcely č. 678/2, 678/3 a 678/4 jsou
překatastrovány do k.ú. Nepomyšl.
Z k.ú. Nepomyšl je p.č. 342/9 KN překatastrována do k.ú. P. Rohozec
a dle změny č. 2 : obvod pozemkové úpravy byl rozšířen o část parcely č. 745
KN z k.ú. Podbořanský Rohozec, ve které probíhá část vodního toku, který
není vedený jako parcela v KN. Nově vzniklé parcely jsou překatastrovány do
k.ú. Nepomyšl pod nově přidělenými parcelními čísly. V k.ú. Nepomyšl je
z p.č. 3207 a 3219 KN odečtena část, která je překatastrována do k.ú.
Podbořanský Rohozec.
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 1.310 m2.
5) Aby městys Nepomyšl zažádal prostřednictvím firmy AXIOM enginnering
s.r.o. Pardubice, Pernerova 168, IČ: 288 55 230 o poskytnutí dotace na
revitalizaci vodní plochy v obci Chmelištná s tím, že městys Nepomyšl
disponuje finančními prostředky na spoluúčast této akce.
6) Aby městys Nepomyšl uzavřel dohodu o provedení práce s paní Jaroslavou
Holubovou, nar. 15.7.1958, bytem Nepomyšl čp. 214 ve výši 2.500,- Kč
hrubého měsíčně za hlídání dětí v prostorách Mateřského centra Jablíčko
z Nepomyšle v době od 5.30 do 7.30 hodin s platností od 1.9.2015 a příspěvek
rodičů městysu Nepomyšl ve výši 20,- Kč/dítě/den.
7) Rozpočtovou změnu č. 8/2015
8) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014
a Závěrečného účtu městyse Nepomyšl za rok 2014 s vyjádřením souhlasu
„bez výhrad“.
9) Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2014
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10) Převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2014 ve výši
10.294.065,27 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
na účet 432 (nerozdělený zisk).
11) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2015, kde je mimo
jiné uvedeno, že v červenci 2015 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
12)Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi SDH Nepomyšl, zastoupeno jednatelem p.
Vilémem Dornem, nar. 20.1.1975, bytem Nepomyšl čp. 41 a Městysem
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na hudební produkci
a ohňostroj při akci s názvem „Hasičský pětiboj 2015“, která se bude konat
25.7.2015 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu
této smlouvy.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX

ad 18) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 21.09
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 29.6.2015
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