ZÁPIS
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín Lněníček, Vladan Strunz,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Dana Lněníčková, Pavel Bartuška, Miloš
August
Omluveni: Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
7
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
13. 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
Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 104 v Nepomyšli
Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 79 v Nepomyšli
Přidělení bytu č. 3 v domě čp. 79 v Nepomyšli
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Návrh rozpočtových změn
Návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú.
Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec
9. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl za období
2006 – 2015
10.Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. ULN/136/2015 – pozemková parcela č. 3508 v k.ú. Nepomyšl do
vlastnictví městyse Nepomyšl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11.Revokace bodu II/3 v usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl ze dne 25.9.2015 – prodej pozemku dle záměru městyse
Nepomyšl č. 4/2015 – pozemku č. 2845/5 , druh travní porost o výměře
1.508 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Josefu Zápotockému, bytem
Volyňských Čechů 2734, Žatec
12.Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci
„Restaurování retabulu hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše
v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městysu Nepomyšl
13.Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci
„Restaurování obrazu a rámu sv. Mikuláše“ dle bodu 1.2 směrnice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
14.Změna nařízení vlády č. 37/2013 Sb., za výkon funkce členů zastupitelstev
s účinností od 1.1.2016.
15.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2016
16.Diskuse
17.Usnesení
18.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Martina
Kašeho.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Martina Kašeho.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 3)
Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 104 v Nepomyšli
Uvolnil se byt č.1 v přízemí domu čp. 104 v Nepomyšli. Jedná se o byt 1+1 o
výměře 43,40 m2 s koupelnou s WC a předsíní. Měsíční smluvní čisté nájemné
činí 64,- Kč/m2, tzn. 2.778,- Kč bez záloh na vybavení bytu. Nejedná se o byt se
sníženou kvalitou.Dne 14.10.2015 byl zaslán zájemcům o přidělení bytu
v Nepomyšli tzv. průzkum, kdo má o přidělení tohoto bytu zájem.
Osloveno bylo celkem 10 zájemců: Libuše Kalhotková, Zdeňka Kozlíková, Nela
Valachová, Markéta Urbanová, Marek Filipczak, Ivana Kadlčíková, Gudrun
Nováková, Lucie Lucká, Hana Krausová, Jiří Krupička ml. Tento průzkum byl
zaslán všem zastupitelům společně z pozvánkami. Po zaslání tohoto průzkumu
byla na úřad městyse doručena další žádost o tento byt od Michala Filipa, bytem
Nepomyšl čp.92

2

Zájemci o byt č. 1 v Nepomyšli čp. 104:
1. Nela Valachová, Nepomyšl 165
(v tajném hlasování 3 hlasy)
2. Libuše Kalhotková, Dvérce 30
(v tajném hlasování 0 hlasů)
3. Jiří Krupička ml., Nepomyšl 94
(v tajném hlasování 3 hlasy)
4. Michal Filip, Nepomyšl 92
(v tajném hlasování 2 hlasy)
Vzhledem k tomu že Nela Valachová a Jiří Krupička ml. měli stejný počet hlasů,
proběhlo druhé kolo tajného hlasování:
1. Nela Valachová, Nepomyšl 165
2. Jiří Krupička ml., Nepomyšl 94

(v tajném hlasování 3 hlasy)
(v tajném hlasování 5 hlasů)

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přidělení bytu č. 1 v Nepomyšli čp. 104 dle tajného
hlasování v počtu 5 hlasů p. Jiřímu Krupičkovi ml., trvale bytem Nepomyšl
čp. 94 za měsíční nájemné ve výši 2.778,- Kč bez záloh na vybavení bytu
s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6ti měsíců. V případě
řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na
další období 6ti měsíců.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 4)
Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 79 v Nepomyšli
Uvolnil se byt č.1 v 1. poschodí domu čp. 79 v Nepomyšli. Jedná se o byt 2+1 o
výměře 61 m2 s předsíní, koupelnou, WC, spíží a sklepem (7,2 m2). Měsíční
smluvní čisté nájemné činí 64,- Kč/m2, tzn. 4.134,- Kč bez záloh na služby
spojené s užíváním bytu a záloh na vybavení bytu. Nejedná se o byt se sníženou
kvalitou. Dne 14.10.2015 byl zaslán zájemcům o přidělení bytu v Nepomyšli tzv.
průzkum, kdo má o přidělení tohoto bytu zájem.
Osloveno bylo celkem 10 zájemců: Libuše Kalhotková, Zdeňka Kozlíková, Nela
Valachová, Markéta Urbanová, Marek Filipczak, Ivana Kadlčíková, Gudrun
Nováková, Lucie Lucká, Hana Krausová, Jiří Krupička ml. Tento průzkum byl
zaslán všem zastupitelům společně z pozvánkami. Po zaslání tohoto průzkumu
byla na úřad městyse doručena další žádost o byt od Dagmar Beníškové, bytem
V domkách 1325/54, Duchcov
Zájemci o byt č. 1 v Nepomyšli čp. 79:
1. Markéta Urbanová, Nepomyšl 92
2. Marek Filipczak, Nepomyšl 233
3. Dagmar Beníšková, Duchcov

(v tajném hlasování 1 hlas)
(v tajném hlasování 2 hlasy)
(v tajném hlasování 5 hlasů)
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přidělení bytu č. 1 v Nepomyšli čp. 79 dle tajného
hlasování v počtu 5 hlasů paní Dagmar Beníškové, trvale bytem V domkách
1325/54, Duchcov, za měsíční nájemné ve výši 4.134,- Kč bez záloh na služby
spojené s užíváním bytu a bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy o
nájmu bytu na dobu určitou 3 měsíců. V případě řádné úhrady nájemného
včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na další období 3 měsíců.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Přidělení bytu č. 3 v domě čp. 79 v Nepomyšli
Dále se uvolnil byt č.3 v přízemí domu čp. 79 v Nepomyšli. Jedná se o byt 1+1 o
výměře 44,74 m2 s koupelnou s WC, předsíní a sklepem (3,6 m2). Měsíční
smluvní čisté nájemné činí 64,- Kč/m2, tzn. 2.979,- Kč bez záloh na služby
spojené s užíváním bytu a záloh na vybavení bytu. Nejedná se o byt se sníženou
kvalitou. Dne 14.10.2015 byl zaslán zájemcům o přidělení bytu v Nepomyšli tzv.
průzkum, kdo má o přidělení tohoto bytu zájem.
Osloveno bylo celkem 10 zájemců: Libuše Kalhotková, Zdeňka Kozlíková, Nela
Valachová, Markéta Urbanová, Marek Filipczak, Ivana Kadlčíková, Gudrun
Nováková, Lucie Lucká, Hana Krausová, Jiří Krupička ml. Tento průzkum byl
zaslán všem zastupitelům společně z pozvánkami. Po zaslání tohoto průzkumu
byla na úřad městyse zaslána další žádost o tento byt od Michala Filipa, bytem
Nepomyšl čp.92
Zájemci o byt č.3 v Nepomyšli čp. 79:
1. Hana Krausová, Nepomyšl 157
2. Michal Filip, Nepomyšl

(v tajném hlasování 4 hlasy)
(v tajném hlasování 4 hlasy)

Vzhledem k tomu, že oba zájemci o byt, paní Hana Krausová a pan Michal Filip,
získali v tajném hlasování stejný počet hlasů, proběhlo na základě návrhu
zastupitelů losování. Vylosován byl Michal Filip.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 79 dle tajného
hlasování v počtu 4 hlasů a poté, z důvodu stejného počtu hlasů dle losování,
panu Michalu Filipovi, trvale bytem Nepomyšl čp. 92 za měsíční nájemné ve
výši 2.979,- Kč bez záloh na služby spojené s užíváním bytu a bez záloh na
vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6ti měsíců.
V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato smlouva bude
prodlužovat na další období 6ti měsíců.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 6)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Všichni zastupitelé obdrželi již na minulém zasedání návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2016 s tím, že návrhy a připomínky k rozpočtu se mohly
podávat nejpozději do 18.12.2015. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok
2016 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu od 4.12.2015
do 21.12.2015. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016 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.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2016
Příjmy 19.000 tis. Kč + financování 11.000 tis. Kč 30.000 tis. Kč
Výdaje 30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Návrh rozpočtových změn
Starosta seznámil zastupitele s návrhy jednotlivých rozpočtových změn
č. 14-19/2015. Tyto rozpočtové změny obdrželi všichni zastupitelé dodatečně
před jednáním zastupitelstva.
č. 14/2015
- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR .............................. + 150 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – daň z příjmů FO ...................................................................... + 60 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP ............................................................... + 70 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – povinné pojistné na soc. zabezpečení ..................................... + 140 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 14/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 15/2015
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery od krajů ...................................... + 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO – dobrovolná část – nákup ostatních služeb ........................ + 1 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 15/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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č. 16/2015
- snižují se výdaje – ostatní záležit. pozemních komunikací - budovy,haly,stavby ... - 156 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pěstební činnost – nákup ostatních služeb ............................... + 10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ost.zálež.poz.komun. – opravy a udržování ............................. + 35 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pitná voda – nákup materiálu .................................................. + 15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pitná voda – platby daní a poplatků ........................................ + 12 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – drobný hmotný dlouhod. majetek ........ + 35 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – opravy a udržování .......................... + 25 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a úz. rozvoj - nákup ostatních služeb ........... + 7 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a úz. rozvoj - náhrady mezd v době nemoci + 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod - ostatní osobní výdaje ...... + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pitná voda – ostatní výdaje ........................................................ + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby - nájemné ...................................................... + 8 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 16/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 17/2015
- snižují se výdaje – ostatní záležit. pozemních komunikací - budovy,haly,stavby ... - 126 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní osobní výdaje .................... .+ 100 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné pojistné na úrazové pojištění + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – poštovní služby .................................... + 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – základní školy – neinv. transfery cizím příspěvkovým org. ..... + 20 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 17/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 18/2015
- zvyšují se příjmy – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ........................ + 9 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – záležitost pošt - příjmy z prodeje zboží .................................. .+ 4 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – ost. záležitosti kultury - příjmy z prodeje zboží ..................... .+ 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – nákup zboží ................................................... + 7 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – elektrická energie ........................................... + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – ostatní osobní výdaje . ................................... + 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury – nákup zboží . .................................. + 6 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 18/2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

č. 19/2015
- zvyšují se příjmy – zachování a obnova kulturních památek – příjmy z poskytování služeb a
výrobků ................................................................................................................... + 8 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek – budovy,haly,stavby + 8 tis. Kč
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 19/2015.
Hlasování:

pro: 8

zdrželi se: 0

proti: 0

ad 8)
Návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú.
Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec
Na minulém zasedání byli zastupitelé seznámeni s oznámením Státního
pozemkového úřadu Louny, že 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. Po uplynutí výše uvedené doby
svolá pobočka závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových
úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Dne 30.11.2015 byla všem zastupitelům zaslána tato informace také formou emailu včetně výkresů v el. podobě – jeden s vyznačením obecních parcel a druhý
návrh celého území.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo návrh komplexních pozemkových úprav
s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú.
Podbořanský Rohozec.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl za období 2006 – 2015
Dne 3.12.2015 zaslal Stavební úřad Městského úřadu v Podbořanech na úřad
městyse Nepomyšl návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl za
období 2006 – 2015 + připomínky Sedleckého kaolinu a.s. Božičany k této
zprávě. Tyto materiály obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Nepomyšl za
období 2006 – 2015.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 10)
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/136/2015 – pozemková parcela č. 3508 v k.ú. Nepomyšl do vlastnictví
městyse Nepomyšl
Dne 4.12.2015 zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor
odloučené pracoviště Louny na úřad městyse Nepomyšl Smlouvu
č. ULN/136/2015 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci do
vlastnictví městyse Nepomyšl. Jedná se o pozemkovou parcelu č. 3508, druh
ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Smlouvy č. ULN/136/2015 bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci do vlastnictví městyse Nepomyšl –
pozemkové parcely č. 3508, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Nepomyšl mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město, IČ: 69797111 a
Městysem Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse k podpisu
této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Revokace bodu II/3 v usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
ze dne 25.9.2015 – prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 4/2015 –
pozemku č. 2845/5 , druh travní porost o výměře 1.508 m 2 v městysu a k.ú.
Nepomyšl p. Josefu Zápotockému, bytem Volyňských Čechů 2734, Žatec
Dne 7.12.2015 byl na úřad městyse Nepomyšl doručen dopis od p. Josefa
Zápotockého, bytem Volyňských Čechů 2734, Žatec o odstoupení od žádosti,
týkající se prodeje pozemku č. 2845/5 o výměře 1.508 m2, druh travní porost
v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu neudělení hypotečního úvěru od bankovního
subjektu. Tuto žádost včetně usnesení z 10. zasedání ZM Nepomyšl obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Prodej výše uvedeného pozemku
č. 2845/5 byl panu Josefu Zápotockému schválen na 10. zasedání ZM dne
25.9.2015, v usnesení pod bodem II/3.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo revokaci bodu II/3 v usnesení z 10. zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl ze dne 25.9.2015 – prodej pozemku dle
záměru městyse Nepomyšl č. 4/2015 – pozemku č. 2845/5 , druh travní porost o
výměře 1.508 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Josefu Zápotockému, bytem
Volyňských Čechů 2734, Žatec z důvodu jeho odstoupení od žádosti.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 12)
Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci
„Restaurování retabulu hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli“
dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v městysu Nepomyšl
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Směrnici městyse Nepomyšl
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl, která má
účinnost od 30.5.2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení poptávkového řízení na akci „Restaurování
retabulu hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.
Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele, aby do 4.1.2016 navrhli firmy
splňující podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při
zadání tohoto poptávkového řízení.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci
„Restaurování obrazu a rámu sv. Mikuláše“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Směrnici městyse Nepomyšl
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl, která má
účinnost od 30.5.2014.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení poptávkového řízení na akci „Restaurování
obrazu a rámu sv. Mikuláše“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. Zároveň starosta vyzval všechny
zastupitele, aby do 4.1.2016 navrhli firmy splňující podmínky zadávací
dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání tohoto poptávkového
řízení.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Změna nařízení vlády č. 37/2013 Sb., za výkon funkce členů zastupitelstev
s účinností od 1.1.2016.
Vláda schválila na svém jednání dne 14.12.2015 aktuální změnu nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
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pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2016. Ve sbírce zákonů bude novela
promítnuta v nejbližších dnech.
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise:
299 + 192 = 491,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
938 + 192 = 1.130,- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.621,- Kč (M.Kaše, M.August, Ant.Lněníček,
Ing.J.Vávra)

Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise:
299 + 192 = 491,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
938 + 192 = 1.130- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
608 + 192 = 800,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.421,- Kč (Zd.Lněníčková)
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise:
299 + 192 = 491,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
608 + 192 = 800,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.291,- Kč (Vl.Strunz)
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise:
299 + 192 = 491,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
608 + 192 = 800,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
608 + 192 = 800,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.091,- Kč (D.Lněníčková)
Výkon funkce neuvolněného místostarosty:
Celková měsíční odměna činí 8.005,- Kč (P.Bartuška)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo měsíční odměny s platností od 1.1.2016:
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve výši
1.621,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.421,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.291,- Kč
- souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.091,- Kč
- výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 8.005,- Kč
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 15)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2016
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Plánu práce
zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2016.
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na
1. pololetí 2016.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 16) DISKUSE
Josef Lněníček
– přečetl všem přítomným poděkování od Mgr. Ivany Bejčkové, ředitelky ZŠ a
MŠ Krásný Dvůr za poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč
– informoval přítomné o reakci Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství, na opětovnou žádost Městyse Nepomyšl ohledně obnovení
večerního spoje z Podbořanského Rohozce do Podbořan a nedělního spoje na
lince 778 Podbořany – Podbořanský Rohozec – Nepomyšl – Podbořany.
Stanovisko Ústeckého kraje zůstává neměnné, obnovení víkendových spojů
nevylučují. Víkendovou obsluhu oblasti Podbořansko zajišťují 2 autobusy, které
nemají ve svých obězích časový prostor pro obsluhu Nepomyšle. Pokud by došlo
ke změně víkendové obsluhy Podbořanska a vznikl by nutný časový prostor nebo
bylo nutné nasadit 3. vozidlo (pro celodenní provoz), lze žádosti zcela nebo
částečně vyhovět. Do současné doby však k požadované změně nedošlo. Na
základě výše uvedeného nelze naší žádost vyhovět.
– poděkoval zastupitelům za spolupráci v letošním roce 2015
Antonín Lněníček
– informoval přítomné o otevření Vojenského újezdu Hradiště
Jan Gančík
– upozornil na průjezd těžké techniky kolem své nemovitosti směrem k novým
parcelám u kaolinky, má obavy z ohrožení statiky domu
Mgr. Zdenka Lněníčková
– Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle získalo grant ve výši 20 tis. Kč od
firmy Logit na výstavbu zahrady pro ekologickou výchovu školek, tzv. vzdělávací
místečko
– Městys Nepomyšl chce upravit a oživit střed naší obce – náves, plochu před
paneláky a okolí kostela. Příští Nepomyšloviny budou obsahovat plánek návsi,
kde budou vyznačeny obecní a státní plochy a komunikace. Chceme dát prostor
všem, kteří tu žijí, jejich přáním, nápadům a fantazii. Budeme rádi za každý
návrh, jak jinak by mohla náves vypadat.
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ad 17) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 13. zasedání, konaného
dne 21. prosince 2015
I. bere na vědomí:
1) Reakci Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, na
opětovnou žádost Městyse Nepomyšl ohledně obnovení večerního spoje
z Podbořanského Rohozce do Podbořan a nedělního spoje na lince 778
Podbořany – Podbořanský Rohozec – Nepomyšl – Podbořany.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
pana Antonína Lněníčka a pana Martina Kašeho.
2) Přidělení bytu č. 1 v Nepomyšli čp. 104 dle tajného hlasování v počtu 5 hlasů
p. Jiřímu Krupičkovi ml., trvale bytem Nepomyšl čp. 94 za měsíční nájemné ve
výši 2.778,- Kč bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu
na dobu určitou 6ti měsíců. V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb
se tato smlouva bude prodlužovat na další období 6ti měsíců.
3) Přidělení bytu č. 1 v Nepomyšli čp. 79 dle tajného hlasování v počtu 5 hlasů
paní Dagmar Beníškové, trvale bytem V domkách 1325/54, Duchcov za
měsíční nájemné ve výši 4.134,- Kč bez záloh na služby spojené s užíváním
bytu a bez záloh na vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu
určitou 3 měsíců. V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato
smlouva bude prodlužovat na další období 3 měsíců.
4) Přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 79 dle tajného hlasování v počtu 4 hlasů a
poté, z důvodu stejného počtu hlasů dle losování, panu Michalu Filipovi,
trvale bytem Nepomyšl čp. 92 za měsíční nájemné ve výši 2.979,- Kč bez záloh
na služby spojené s užíváním bytu a bez záloh na vybavení bytu s uzavřením
smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6ti měsíců. V případě řádné úhrady
nájemného včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na další období 6ti
měsíců.
5) Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2016
Příjmy
Výdaje

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

30.000 tis. Kč
30.000 tis. Kč

6) Rozpočtové změny č. 14-19/2015.

12

7) Návrh komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v k.ú.
Nepomyšl a části k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec.
8) Zprávu o uplatňování územního plánu Nepomyšl za období 2006 – 2015.
9) Uzavření Smlouvy č. ULN/136/2015 o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci do vlastnictví městyse Nepomyšl – pozemkové parcely
č.3508, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Nepomyšl mezi Česká
republika – Úřad pro zastupování státu, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2-Nové Město, IČ: 69797111 a Městysem Nepomyšl a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse k podpisu této smlouvy.
10) Revokaci bodu II/3 v usnesení z 10. zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl ze dne 25.9.2015 – prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl
č. 4/2015 – pozemku č. 2845/5 , druh travní porost o výměře 1.508 m2
v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Josefu Zápotockému, bytem Volyňských Čechů
2734, Žatec z důvodu jeho odstoupení od žádosti.
11) Vyhlášení poptávkového řízení na akci „Restaurování retabulu hlavního
oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. Zároveň starosta
vyzval všechny zastupitele, aby do 4.1.2016 navrhli firmy splňující podmínky
zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání tohoto
poptávkového řízení.
12)Vyhlášení poptávkového řízení na akci „Restaurování obrazu a rámu sv.
Mikuláše“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městysu Nepomyšl. Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele,
aby do 4.1.2016 navrhli firmy splňující podmínky zadávací dokumentace, které
městys Nepomyšl osloví při zadání tohoto poptávkového řízení.
13) Měsíční odměny s platností od 1.1.2016:
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve výši
1.621,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.421,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.291,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.091,- Kč
▪ výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 8.005,- Kč
14) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2016.
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1) Opětovně zažádat Státní pozemkový úřad Louny o bezúplatný převod
pozemku č. 161/2, druh ostatní plocha v k.ú. Nepomyšl do vlastnictví městyse
Nepomyšl z důvodu plánované revitalizace návsi a výstavby dětského hřiště –
obecně prospěšné stavby – na tomto pozemku
ad 18) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.12
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Antonín Lněníček

………………………………
ověřovatel zápisu
Martin Kaše
…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 30.12.2015
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 14 stran a 16 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Průzkum na přidělování bytu č. 1 v domě čp. 104 v Nepomyšli - lístečky z tajného losování
Průzkum na přidělování bytu č. 1 v domě čp. 79 v Nepomyšli - lístečky z tajného losování
Průzkum na přidělování bytu č. 3 v domě čp. 79 v Nepomyšli - lístečky z tajného losování
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2016
Návrh rozpočtových změn č. 14-19/2015
Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Nepomyšl a části
k.ú. Chmelištná a k.ú. Podbořanský Rohozec
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Nepomyšl za období 2006 - 2015
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č ULN/136/2015
Odstoupení p. Josefa Zápotockého od žádosti týkající se prodeje pozemku č. 2845/5 v k.ú. Nepomyšl +
usnesení z 10. zasedání ZM ze dne 25.9.2015
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2016 + Příloha č. 1
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na I. pololetí 2016
Děkovný dopis od ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
Reakce Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, na opětovnou žádost Městyse
Nepomyšl ohledně obnovení večerního spoje z Podbořanského Rohozce do Podbořan a nedělního provozu
na lince 778 Podbořany – Podbořanský Rohozec – Nepomyšl – Podbořany
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