ZÁPIS
ze 16. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse (ZM)
Nepomyšl, konaného dne 24. 3. 2016 od 19.00 hodin do 19.49 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Miloš August, Pavel Bartuška, Dana Lněníčková
Omluveni: Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
16. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání finančního výboru
Žádost Českého svazu včelařů Podbořany o poskytnutí dotace
Zakoupení obecního vozidla Volkswagen T6 Kombi
Schválení dodavatele na vydání knihy o historii městyse Nepomyšl
Diskuse
Usnesení
Závěr

Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Vladana
Strunze.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Vladana Strunze.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 3)
Zpráva z jednání finančního výboru
Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 21.3.2016 seznámil přítomné
Miloš August, předseda finančního výboru. Předmětem zprávy byla kontrola
provedené roční fyzické, dokladové, periodické inventarizace DNIM, HDIM,
DDHM, pozemků, cenin a materiálových zásob spravovaných městysem
Nepomyšl, tj. PO, KD a majetku úřadu městyse Nepomyšl za rok 2015. Dále
proběhla kontrola pokladní knihy a účetních dokladů za období červenec až
prosinec 2015. Vše s výsledkem bez závad.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne
21.3.2016.

ad 4)
Žádost Českého svazu včelařů Podbořany o poskytnutí dotace.
Dne 29.2.2016 byla doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost Českého svazu
včelařů z.s. Základní organizace Podbořany, jednatele Zdeňka Říhy, bytem
Partyzánská 94, 441 01 Podbořany o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 3.000,- Kč na částečné pokrytí léčení včelstev a administraci
s tím spojenou z důvodu nutnosti udržení zdravotního stavu včelstev na
přijatelné úrovni.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
Českým svazem včelařů z.s., Základní organizací Podbořany, jednatelem
Zdeňkem Říhou, bytem Partyzánská 94, 441 01 Podbořany, o poskytnutí
dotace ve výši 3.000,- Kč na částečné pokrytí léčení včelstev a administraci
s tím spojenou a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 5)
Zakoupení obecního vozidla Volkswagen T6 Kombi.
Již od listopadu 2015 městys Nepomyšl začal poptávat firmy ohledně ceny na
koupi nového vozidla Volkswagen Transportér Akční T6 Kombi 2,0 TDI DR
EU6 do majetku městyse Nepomyšl. Poptávka byla dne 5.1.2016 uveřejněna na
webových stránkách městyse Nepomyšl a na internetových stránkách
epoptávka.cz.
Nabídku zaslaly celkem 3 firmy:
1) Tukas, Štěrboholská 391, Praha 10 za cenu 824.939,- Kč včetně DPH
2) CAR POINT Karlovy Vary, s.r.o., Chebská 361/55 za cenu 845.541,- Kč
včetně DPH
3) Porsche Plzeň, Podnikatelská 1 za cenu 823.900,- Kč včetně DPH
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na pořízení nového vozidla Volkswagen Transportér Akční T6
Kombi 2,0 TDI DR EU6 do majetku městyse Nepomyšl za nejnižší nabídnutou
cenu ve výši 823.900,- Kč včetně DPH od firmy Porsche Inter Auto CZ spol.
s r.o., o.z. Plzeň, Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň, IČ:47124652.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Schválení dodavatele na vydání knihy o historii městyse Nepomyšl.
Dne 22.3.2016 proběhla od 19.00 hodin schůzka redakční rady za účasti: Josef
Lněníček, Martin Kaše, Antonín Lněníček, Dana Lněníčková, Vladan Strunz,
Václav Svoboda a Helena Trochtová. Předmětem jednání byl výběr dodavatele
na vydání knihy o historii městyse Nepomyšl.
Bylo osloveno celkem 5 firem, odpověď zaslaly pouze tři firmy:
1) Tiskárna Bílý slon s.r.o., Škroupova 1017/11, 301 00 Plzeň
2) Nakladatelství Koniáš, Na Souvrati 392/12, 318 14 Plzeň
3) Print Corp s.r.o., Holečkova 789/49, Praha 5, Smíchov
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na vydání knihy o historii městyse
Nepomyšl Nakladatelství Koniáš, Na Souvrati 392/12, 318 14 Plzeň, za
nejnižší nabídnutou cenu ve výši:
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-

při počtu výtisků 300 ks = 158.460,- včetně DPH
při počtu výtisků 500 ks = 172.255,- včetně DPH
při počtu výtisků 800 ks = 203.045,- včetně DPH
při počtu výtisků 1000 ks = 217.018,- včetně DPH

Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7) DISKUSE
Josef Lněníček
– dne 2.3.2016 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce Nepomyšl za
rok 2015 kontrolory z Krajského úřadu Ústeckého kraje s výsledkem – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
- na základě poptávkového řízení a nejnižší nabídnuté ceny bude v obci
Nepomyšl provádět montáž a zablombování vodoměrů do zhotovené vodovodní
sestavy firma Ing. Jaroslav Vávra z Nepomyšle
- všichni zastupitelé obdrželi e-mailovou cestou dne 17.3.2016 k prostudování
„povinné čtení“ Návrh zadání územního plánu Nepomyšl k připomínkování a
případnému doplnění. Upozornil zastupitele, že se jedná o zásadní dokument
k rozvoji obce.
Dana Lněníčková
- informovala přítomné o pořádání zájezdu do Telče a Adámkova vinařství u
Znojma ve dnech 7. – 8.5.2016. Zájemci z Nepomyšle a spádových obcí nechť
se hlásí do 29.4.2016 u paní Dany Lněníčkové st. na tel. 774170426. Pokud
bude malký zájem občanů z Nepomyšle a spádových obcí, bude autobus po
tomto termínu doplněn zájemci z ostatních obcí. Cena zájezdu činí 1.100,Kč.
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ad 8) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 16. zasedání, konaného
dne 24. března 2016
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 21.3.2016.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
pana Martina Kašeho a pana Vladana Strunze.
2)Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Českým svazem včelařů z.s.,
Základní organizací Podbořany, jednatelem Zdeňkem Říhou, bytem Partyzánská
94, 441 01 Podbořany, o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na částečné
pokrytí léčení včelstev a administraci s tím spojenou a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na pořízení
nového vozidla Volkswagen Transportér Akční T6 Kombi 2,0 TDI DR EU6 do
majetku městyse Nepomyšl za nejnižší nabídnutou cenu ve výši 823.900,- Kč
včetně DPH od firmy Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Plzeň,
Podnikatelská 1, 301 00 Plzeň, IČ:47124652.
4) Dodavatele na vydání knihy o historii městyse Nepomyšl - Nakladatelství
Koniáš, Na Souvrati 392/12, 318 14 Plzeň, za nejnižší nabídnutou cenu:
- při počtu výtisků 300 ks = 158.460,- včetně DPH
- při počtu výtisků 500 ks = 172.255,- včetně DPH
- při počtu výtisků 800 ks = 203.045,- včetně DPH
- při počtu výtisků 1000 ks = 217.018,- včetně DPH

III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
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ad 9) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.49
hodin ukončil.

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

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 11.04.2016

Morávková Renata, zápis obsahuje 5 stran a 6 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 21.3.2016
Žádost Českého svazu včelařů Podbořany o poskytnutí dotace
3 cenové nabídky na zakoupení obecního vozidla Volkswagen TK Kombi dle poptávkového řízení
Zápis z poptávkového řízení na výběr dodavatele na vydání knihy o historii městyse Nepomyšl + tabulky
vyhodnocení cenových nabídek

6

