ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
27. 11. 2015 od 19.00 hodin do 20.35 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín Lněníček, Vladan Strunz,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková, Pavel Bartuška, Miloš
August (dostavil se v 19.10 hodin při projednávání bodu 3)
Omluveni: Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
3
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
12. 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
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Návrh OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4012042/VB/001 mezi ČEZ
Distribuce, a.s. a Městysem Nepomyšl
7. Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2015
8. Návrh odměny pro předsedkyni výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle za
činnost v roce 2015.
9. Návrh odměn pro členky Kulturní komise městyse Nepomyšl za rok 2015
10. Návrh odměny pro předsedkyni Kulturní komise městyse Nepomyšl za
rok 2015
11. Návrh odměny pro člena redakční rady městyse Nepomyšl za rok 2015
12. Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31. 12. 2015
1.
2.
3.
4.
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13. Návrh rozpočtových změn
14. Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání akce „Za
Ježíškem na Boží Dar“ a „Ten vánoční čas“.
15. Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2015
Doplnění programu:
16. Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v roce 2016
Hlasování: pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
17. Diskuse
18. Usnesení
19. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana
Miloše Augusta,
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 16) a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a
pana Miloše Augusta.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2016, který bude vyvěšen na úřední a elektronické desce po
zákonnou dobu. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová
strana rozpočtu počítá s příjmy 19.000 tis. Kč, výdajová strana rozpočtu počítá
s výdaji 30.000 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 11.000 tis. Kč bude kryt
finančními prostředky ušetřených z minulých let.
Příjmy
Výdaje

19.000 tis. Kč + financování 11.000 tis. Kč 30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč

Při projednávání tohoto bodu se v 19.10 hodin dostavil zastupitel Miloš August.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
s tím, že lhůta pro podání připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2016 je
18. 12. 2015, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování
Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne 21.12.2015.
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Příjmy 19.000 tis. Kč + financování 11.000 tis. Kč
Výdaje 30.000 tis. Kč

30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč

ad 4)
Návrh OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh obecně závazné
vyhlášky městyse Nepomyšl č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností dnem 1. 1. 2016, kde bylo navrženo:
a) týdenní odvoz ve výši
b 14 ti denní odvoz ve výši
c) kombinovaný odvoz ve výši

300,- Kč/osobu/nemovitost
180,- Kč/osobu/nemovitost
240,- Kč/osobu/nemovitost

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a
v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves .
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s platností dnem 1 .1. 2016:
a) týdenní odvoz ve výši
b 14 ti denní odvoz ve výši
c) kombinovaný odvoz ve výši

300,- Kč/osobu/nemovitost
180,- Kč/osobu/nemovitost
240,- Kč/osobu/nemovitost

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a
v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves .
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
Dne 12. 11. 2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost ZŠ a MŠ
Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru ve výši 15.000,- Kč na nákup
vánočních dárků a školních pomůcek pro děti z mateřské školy a pro žáky
základní školy. Bylo navrženo poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
Mgr. Ivanou Bejčkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí dotace
ve výši 20.000,- Kč na zakoupení vánočních dárků a školních pomůcek pro
děti z mateřské školy a pro žáky základní školy a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-4012042/VB/001 mezi ČEZ
Distribuce, a. s. a Městysem Nepomyšl
Dne 16. 11. 2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost firmy Hanzl
elektromontáže s.r.o. Žatec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12-4012042/VB/001 mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupená
Stanislavou
Hanzlovou,
technikem
VB
společnosti
HANZL
ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o. a Městysem Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č IV-124012042/VB/001 mezi ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou Stanislavou
Hanzlovou, technikem VB společnosti HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o.
a Městysem Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2015
Dne 20. 11. 2015 zaslala zastupitelka Mgr. Zdenka Lněníčková na úřad městyse
Nepomyšl návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl čp.
214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy Krásný
Dvůr ve výši 15.000,- Kč. Paní Jaroslava Holubová zajišťuje rodičům velmi
nadstandartní službu v podobě svážení dětí do školky a zpět. Děti při příjezdu
převléká, při odjezdu obléká. Dále zajišťuje rodičům komunikaci s MŠ, ochotně
zprostředkovává veškeré platby, vyřizuje veškeré informace ohledně dění ve
školce i ohledně dětí jako takových, vyřizuje vzkazy pedagogům. Péče, kterou
paní Holubová dětem věnuje, je nadstandartní a stres a zodpovědnost s ní
spojené jsou nemalé. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami. Bylo navrženo zvýšit odměnu na částku ve výši 21.000,- Kč
čistého.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 21.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu
Holubovou, bytem Nepomyšl čp. 214 za celoroční péči o předškolní děti
dojíždějící do ZŠ a MŠ Krásný Dvůr.
Hlasování:

pro: 8

zdrželi se: 0

proti: 0

ad 8)
Návrh odměny pro předsedkyni výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle za
činnost v roce 2015.
Starosta Josef Lněníček navrhl poskytnutí odměny předsedkyni výkonné rady
Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle paní Monice Zlé, bytem Nepomyšl
čp. 212 ve výši 10.000,- Kč čistého za činnost v roce 2015. Bylo navrženo zvýšit
odměnu na částku ve výši 20.000,- Kč čistého za činnost v letech 2014 a 2015.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 20.000,- Kč čistého předsedkyni výkonné rady
Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle paní Monice Zlé, bytem Nepomyšl
čp. 212 za činnost v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle
v letech 2014 a 2015.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se:1 (Pavel Bartuška)

ad 9)
Návrh odměn pro členky Kulturní komise městyse Nepomyšl za rok 2015
Dne 20. 11. 2015 podala Mgr. Zdenka Lněníčková, předsedkyně Kulturní komise
Nepomyšl návrh odměn pro členy Kulturní komise městyse Nepomyšl za činnost
v Kulturní komisi v roce 2015:
 Daně Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 225 ve výši 1.000,- Kč čistého
(pořádání kulturních akcí v obci, uspořádání zájezdu do Adámkova
vinařství, zabezpečuje užívání kulturního domu místními neziskovými
organizacemi).
 Nině Smolkové, bytem Nepomyšl čp. 125 ve výši 1.000,- Kč čistého (podílení
se na pořádání kulturních akcí v obci, uspořádání Vítání občánků,
spolupráce na přípravě zpravodaje Nepomyšloviny).
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Bylo navrženo:
 Daně Lněníčkové, která je jako zastupitelka za členství v Kulturní komisi ze
zákona pravidelně měsíčně odměňována částkou ve výši 776,- Kč, navýšit
odměnu z 1.000,- Kč čistého na 2.000,- Kč čistého
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Nině Smolkové, která není zastupitelkou a za své členství v Kulturní komisi
tak není pravidelně odměňována, navýšit odměnu z 1.000,- Kč čistého na
5.000,- Kč čistého.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměny členkám Kulturní komise Nepomyšl za činnost
v Kulturní komisi v roce 2015 ve výši:
 2.000,- Kč čistého pro zastupitelku Danu Lněníčkovou, bytem
Nepomyšl čp. 225
 5.000,- Kč čistého pro Ninu Smolkovou, bytem Nepomyšl čp. 125
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)

ad 10)
Návrh odměny pro předsedkyni Kulturní komise městyse Nepomyšl za
rok 2015
Starosta Josef Lněníček navrhl poskytnutí odměny předsedkyni Kulturní komise
Nepomyšl Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 ve výši 15.000,- Kč
čistého za celkovou činnost v Kulturní komisi v roce 2015, za celoroční
rozsáhlou práci spojenou s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny a za pomoc při
organizování kulturních akcí atd.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 15.000,- Kč čistého předsedkyni Kulturní komise Nepomyšl
Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za celkovou činnost
v Kulturní komisi v roce 2015, za celoroční rozsáhlou práci spojenou
s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny, za pomoc při organizování kulturních
akcí atd.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Mgr. Zdenka Lněníčková)

ad 11)
Návrh odměny pro člena redakční rady městyse Nepomyšl za rok 2015
Dne 20. 11. 2015 podala Mgr. Zdenka Lněníčková, předsedkyně Kulturní komise
Nepomyšl návrh odměny pro pana Václava Svobodu, člena redakční rady
městyse Nepomyšl, bytem Nepomyšl čp. 36 ve výši 500,- Kč čistého za činnost
v redakční radě Nepomyšlovin v roce 2015. Pan Václav Svoboda aktivně
přispívá do sportovní rubriky Nepomyšlovin a pravidelně provádí korekturu
textů Nepomyšlovin. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami. Bylo navrženo zvýšit odměnu na částku ve výši 2.000,- Kč čistého.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 2.000,- Kč čistého panu Václavu Svobodovi, členovi redakční
rady Nepomyšlovin, bytem Nepomymšl čp. 36 za činnost v redakční radě
Nepomyšlovin v roce 2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2015
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán inventur na rok 2015,
kde jsou jmenovitě navrženi předsedové a členové inventarizačních komisí:
Inventarizační komise č. 1
(budova úřadu městyse, skladu, služeb, vodárny a ČOV)
Předseda: Miloš August
Členové: Vladan Strunz, Antonín Lněníček, Pavel Bartuška a Josef Lněníček
Inventarizační komise č. 2
(budova kulturního domu a pivnice)
Předseda: Dana Lněníčková
Členové: Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková
Inventarizační komise č. 3
(budova požární zbrojnice)
Předseda: Martin Kaše
Členové: Vladimír Vázler, Rudolf Zeman
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Návrh rozpočtových změn
Starosta seznámil zastupitele s jednotlivými návrhy rozpočtových změn č. 1213/2015. Tyto rozpočtové změny obdrželi všichni zastupitelé dodatečně dne
24. 11. 2015.
č. 12/2015
- zvyšují se příjmy – daň z přidané hodnoty ........................................................... + 330 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – poplatek za užívání veřejného prostranství ............................... + 1 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – záležitost pošt – příjmy z poskyt. služeb a výrobků ................... + 8 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – záležitost pošt – příjmy z prodeje zboží ...................................... + 6 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – ost. záležitost kultury – příjmy z poskyt. služeb a výrobků ......... + 6 tis. Kč
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- zvyšují se příjmy – nebyt. hospodářství – příjmy z poskyt. služeb a výrobků ......... + 28 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – komunální služby – ostatní nedaňové příjmy ............................. + 1 tis. Kč
- snižují se výdaje – ost. záležitosti poz.komunikací – budovy,haly,stavby .............. - 433 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – sběr a svoz komun. odpadů – neinv.transfery PO .................. + 813 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 12/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 13/2015
- snižují se výdaje – ost. záležitosti poz.komunikací – budovy,haly,stavby .............. - 235 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pitná voda – nákup materiálu................................................. + 125 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odp. vod – opravy a udržování ................... + 40 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj - DHDM .............................. + 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – platy zaměstnanců v prac. poměru ............... + 30 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – nákup zboží ................................................... + 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – nákup materiálu .............................................. + 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – služby telekomunikací a radiokomunik. .......... + 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – nákup ostatních služeb. ................................... + 7 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 13/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání akce „Za
Ježíškem na Boží Dar“ a „Ten vánoční čas“.
Dne 19. 11. 2015 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Moniky Zlé,
předsedkyně výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu ve výši
8.500,- Kč na pořádání akce „Za Ježíškem na Boží Dar“ a „Ten vánoční čas“.
Jedná se o financování výletu na Boží Dar dne 12. 12. 2015 a financování
předštědrovečerní večeře dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Bylo navrženo poskytnout dotaci ve
výši 10.000,- Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
Monikou Zlou, předsedkyní výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle o
poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na pořádání akce s názvem „Za Ježíškem
na Boží Dar“ a „Ten vánoční čas“ a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 15)
Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2015
Vzhledem k tomu, že prosincový termín zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl připadá na období vánočních svátků, navrhl starosta změnu termínu
prosincového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pondělí 21. 12. 2015
od 19.00 hodin.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přesunutí termínu prosincového zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl na pondělí 21.12.2015 od 19.00 hodin.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 16)
Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v roce 2016
Dne 25. 11. 2015 paní Helena Wüstová, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl podala
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2016 ve výši
25.000,- Kč. Jedná se o tradiční Dětský maškarní ples (7.500,- Kč), Oslavu
MDŽ (4.000,- Kč), Den dětí (7.500,- Kč), Jarní pochod zdraví (1.000,- Kč),
Drakiádu (4.000,- Kč) a Podzimní pochod zdraví (1.000,- Kč). Tuto žádost
obdrželi zastupitelé před jednáním tohoto zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Helenou
Wüstovou, předsedkyní Místní skupiny Českého Červeného kříže Nepomyšl
o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2016 s názvem
Dětský maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Jarní pochod zdraví, Drakiáda
a Podzimní pochod zdraví a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 17) DISKUSE
Josef Lněníček
– dne 25. 11. 2015 proběhlo na úřadu městyse Nepomyšl dílčí přezkoumání
hospodaření za období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 za účasti kontrolorů
z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při dílčím přezkoumání hospodaření
ÚSC Nepomyšl nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
–

počínaje dnem 23. 11. 2015 je možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do
23. 12. 2015 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu
komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území
Nepomyšl a části k. ú. Chmelištná a k. ú. Podbořanský Rohozec. Návrh je
vystaven k nahlédnutí na pobočce Státního pozemkového úřadu v Lounech
(kancelář č. 5) a na Úřadu městyse Nepomyšl.

–

Účastníci mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu
své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží

–

Marius Pedersen zaslal na úřad městyse Nepomyšl novou cenovou nabídku
na svoz tříděného odpadu

–

Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o. s. pořádají Den
důchodců v sobotu 28. 11. 2015 od 15.00 hodin v Kulturním domě
v Nepomyšli

–

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle pořádá v pátek 4. 12. 2015 od
16.30 hodin „Mikuláškou nadílku“ v prostorách MC Jablíčko.

–

Městys Nepomyšl pořádá již 8. ročník Mikulášského jarmarku v sobotu
5. 12. 2015 od 13.00 hodin. V průběhu odpoledne vystoupí Bára Zemanová
s kapelou, Martin Maxa, Švejk band, kapela King Swing. V 18.00 hodin
proběhne koncert Žihelského pěveckého sboru v kostele sv. Mikuláše.
Tradiční české zabijačkové hody, Mikulášská nadílka, rozsvícení stromečku,
slavnostní ohňostroj. Odpolednem provází moderátor a imitátor Jiří Bláha.

–

občanům Nepomyšle budou začátkem r. 2016 zdarma předávány vodoměry
s neporušenou plombou a nulovým stavem počítadla společně s montážním
návodem a záručními podmínkami. Montáže vodoměrů si vlastníci
nemovitostí (odběrného místa) zajistí na vlastní náklady. Při montáži budou
muset být dodrženy záruční podmínky a montáž musí probíhat dle
montážního návodu. Termín usazení vodoměru a následné uzavření smlouvy
o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod bude
nejpozději do 31. 5. 2016. Pokud se tak nestane, vodoměr bude vrácen na
úřad městyse Nepomyšl v původním stavu.
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ad 18) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 12. zasedání, konaného
dne 27. listopadu 2015
I. bere na vědomí:
1) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016 s tím, že lhůta pro podání
připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2016 je 18. 12. 2015, aby mohly být
projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem městyse Nepomyšl
dne 21. 12. 2015.
Příjmy 19.000 tis. Kč + financování 11.000 tis. Kč
Výdaje 30.000 tis. Kč

30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč

II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 16) a
ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Miloše Augusta.
2) OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností
dnem 1. 1. 2016:
a) týdenní odvoz ve výši
b 14 ti denní odvoz ve výši
c) kombinovaný odvoz ve výši

300,- Kč/osobu/nemovitost
180,- Kč/osobu/nemovitost
240,- Kč/osobu/nemovitost

- za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
- za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl a
v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves .
3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Mgr. Ivanou Bejčkovou,
ředitelkou ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na
zakoupení vánočních dárků a školních pomůcek pro děti z mateřské školy a
pro žáky základní školy a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
4) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4012042/VB/001 mezi
ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená Stanislavou Hanzlovou, technikem VB
společnosti HANZL ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o. a Městysem Nepomyšl a
pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve
výši 21.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl
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čp. 14 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do ZŠ a MŠ Krásný
Dvůr.
6) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve
výši 20.000,- Kč čistého předsedkyni výkonné rady Mateřského centra
Jablíčko z Nepomyšle paní Monice Zlé, bytem Nepomyšl čp. 212 za činnost
v Mateřském centru Jablíčko z Nepomyšle v letech 2014 a 2015.
7) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměny
Členkám Kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní komisi
v roce 2015:
 2.000,- Kč čistého pro zastupitelku Danu Lněníčkovou, bytem
Nepomyšl čp. 225
 5.000,- Kč čistého pro Ninu Smolkovou, bytem Nepomyšl čp. 125
8) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši
15.000,- Kč čistého předsedkyni Kulturní komise Nepomyšl Mgr. Zdence
Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za celkovou činnost v Kulturní komisi
v roce 2015, za celoroční rozsáhlou práci spojenou s vydáváním měsíčníku
Nepomyšloviny, za pomoc při organizování kulturních akcí atd.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 2.000,Kč čistého panu Václavu Svobodovi, členovi redakční rady Nepomyšlovin,
bytem Nepomyšl čp. 36 za činnost v redakční radě Nepomyšlovin v roce
2015.
10) Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2015.
11) Rozpočtové změny č. 12-13/2015.
12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Monikou Zlou,
Předsedkyní výkonné rady MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí dotace ve
výši 10.000,- Kč na pořádání akce s názvem „Za Ježíškem na Boží Dar“ a
„Ten vánoční čas“ a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
13) Přesunutí termínu prosincového zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
na pondělí 21.12.2015 od 19.00 hodin.
14) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Helenou Wüstovou,
předsedkyní Místní skupiny Českého Červeného kříže Nepomyšl o poskytnutí
dotace ve výši 25.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2016 s názvem
Dětskýmaškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Jarní pochod zdraví, Drakiáda
a Podzimní pochod zdraví a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 19) ZÁVĚR
Poté starosta městyse poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 20.35
hodin ukončil.

................................................
ověřovatelka zápisu
Mgr. Zdenka Lněníčková

................................................
ověřovatel zápisu
Miloš August

...............................................
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 07. 12. 2015
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 13 stran a 16 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 12. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Návrh OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Žádost MŠ a ZŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru
Smlouva o zřízení věcného břemene č IV-12-4012042/VB/001 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městysem
Nepomyšl
Návrh odměny pro paní J. Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící do MŠ Kr. Dvůr za rok 2015
Návrh odměny pro členky Kulturní komise městyse Nepomyšl za rok 2015
Návrh odměny pro člena redakční rady městyse Nepomyšl za rok 2015
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse Nepomyšl k 31. 12. 2015
Návrh rozpočtových změn č. 12 a 13/2015
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání akce „Za Ježíškem na Boží Dar“ a „Ten
vánoční čas“
Žádost MS ČČK Nepomyšl o finanční příspěvek na akce konané v roce 2016
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za období 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 ze dne
25. 11. 2015
Oznámení Pozemkového úřadu Louny o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí
přídělů v katastrálním území Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec
Marius Pedersen – informace o snížení cen za svoz separovaných odpadů platné od 1.11.2015
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