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ZÁPIS  

 

z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

27.5.2016 od 19.00 hodin do 19.40 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, 

Pavel Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka 

Lněníčková 

Omluveni: Miloš August  

Hosté:  0 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

18. 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. Žádost Svazu tělesně postižených Podbořany o poskytnutí finančního 

příspěvku. 

4. Žádost o finanční příspěvek na akci Staročeské máje 2016. 

5. Rozpočtové změny 

6. Diskuse 

7. Usnesení 

8. Závěr 

 

 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a paní Mgr. 

Zdenku Lněníčkovou.  

 

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl      

a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a paní Mgr. Zdenku 

Lněníčkovou.  
 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

ad 3) 

Žádost Svazu tělesně postižených Podbořany o poskytnutí finančního 

příspěvku 

Dne 2.3.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Svazu tělesně 

postižených Podbořany o poskytnutí finančního příspěvku. Vzhledem k tomu, že 

v žádosti nebyla uvedena požadovaná částka, podal úřad městyse Nepomyšl 

žádost o doplnění. Dne 22.4.2016 bylo Svazem tělesně postižených doplněno, že 

se jedná o částku ve výši 5.000,- Kč. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 

společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a 

Svazem tělesně postižených, z.s., Místní organizace Podbořany, se sídlem 

Mírová 615, 441 01 Podbořany, zastoupeným Evou Blahůškovou, předsedkyní 

organizace o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a pověření Josefa Lněníčka, 

starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.   

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 4) 

Žádost o finanční příspěvek na akci Staročeské máje 2016. 

Dne 18.5.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Dany 

Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl čp. 225 o poskytnutí finančního příspěvku na 

akci Staročeské máje 2016 ve výši 8.000,- Kč. Tuto žádost obdrželi všichni 

zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a 

Danou Lněníčkovou ml, bytem Nepomyšl čp. 225 o poskytnutí dotace ve výši 

8.000,- Kč na akci Staročeské máje 2016 a pověření Josefa Lněníčka, starosty 

městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.   

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 5) 

Rozpočtové změny 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtových opatření č. 2-3/2016, 

které všichni zastupitelé obdrželi před tímto jednáním.   

č. 2/2016 

- zvyšují se příjmy – daň z příjmů právnických osob za obce  ................................ + 278 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní finanční operace – platby daní a poplatků  ................ + 278 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 

č. 3/2016 

- snižují se výdaje – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby  .......................... - 1.413 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – sběr a svoz komunálních odpadů – neinvestiční transfery PO + 1.400 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – záležitost pošt – ostatní osobní výdaje  ....................................   + 5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – rozhlas a televize – opravy a udržování  ..................................   + 8 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

 

ad 6) DISKUSE 

 

Josef Lněníček 

 

     –   Blíží se termín pro osazení a zaplombování vodoměru, který je do konce 

června 2016. Potřebujete-li s osazením vodoměru poradit, obracejte se na 

starostu městyse Nepomyšl Josefa Lněníčka (tel. 775 213 108) nebo na Ing. 

Jaroslava Vávru (tel. 777 667 152). Starosta upozornil, že kdo nebude mít do 

této doby uzavřenou smlouvu, namontován a zaplombován vodoměr, bude 

městys Nepomyšl nucen do této nemovitosti uzavřít přívod vody. Ve dnech 2. a 3. 

července 2016 (sobota a neděle) bude paní Jana Glončáková zapisovat u 

každého majitele vodoměru aktuální stav vodoměru. Další odečet se bude 

provádět ke konci roku 2016. 

 

- Dále se blíží se termín do 31.5.2016 pro návrhy na upravení a oživení  

středu obce  - návsi a plochy před paneláky a okolí kostela  

 

- Dne 20.5.2016 obdržel úřad městyse Nepomyšl dopis od p. Pavla Poláka  

z Jablonce nad Nisou ohledně nabídky odkoupení zemědělských pozemků v k.ú. 

Dětaň  
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- Dne 18.5.2016 bylo na úřad městyse Nepomyšl zasláno sdělení  

z Ministerstva vnitra ČR o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních 

dokladů pro osoby mladší 15 let  

 

- V sobotu 28. května 2016 pořádá místní mládež Staročeské máje: 

od 14.00 hodin zahájení a průvod městysem  

od 17.30 hodin živá hudba na návsi  

od 18.00 hodin vystoupení Alexandrovců z Brodů 

od 18.15 hodin tombola s netradiční hlavní cenou 

od 20.00 májová zábava v kulturním domě  

 

- V sobotu 4. června 2016 od 15.00 hodin pořádá MS ČČK Pirátský dětský 

den na fotbalovém hřišti v Nepomyšli, od 17.00 hodin hraje živá hudba   

 

- V sobotu 25. června 2016 pořádá místní rybářská skupina Rybářské 

závody na nepomyšlském rybníku  

 

- V sobotu 25. června 2016 se koná akce s názvem Kopeme za lepší svět na 

fotbalovém hřišti v Nepomyšli, od 18.00 hodin hraje k tanci a poslechu 

kapela Triget 

 

- Ve středu 1. června 2016 lékař v Nepomyšli neordinuje  

 

- V sobotu 28.5.2016 proběhne v Nepomyšli svoz nebezpečného odpadu 

v době 8.00 – 8.15 hodin na návsi před kostelem  

 

- Přestože tříděný odpad již od 1.5.2016 sváží v Nepomyšli Skládka 

Vrbička, s.r.o. Podbořany, oddělené třídění plastových lahví do žlutých 

kontejnerů a ostatních plastů do žlutých pytlů svážených pracovníky obce 

zůstane i nadále zachováno. Nadále tak platí: 

* PET lahve vhazujte do žlutých kontejnerů 

* ostatní plasty třiďte do žlutých pytlů 

* nápojové kartony třiďte do červených pytlů 

Žluté i červené pytle budou nadále bezplatně k dispozici na Úřadu 

městyse Nepomyšl   

 

Pavel Bartuška 

- Je potřeba vyřešit problém  zpoplatněním či nezpoplatněním vody ze 

studny u Taušů, která zásobuje vodou starý vodovodní řad 
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Zastupitelé městyse Nepomyšl se prozatím spíše kloní k variantě tuto studnu 

neodstavovat a nezpoplatňovat, a to z těchto důvodů: 

 

a) Není známo, kdo je na starý vodovod připojen a kdo ne. Neexistují přesné 

plány přípojek. Není tedy jasné, komu by měl být poplatek vyměřen. 

b) Studna má dva veřejné vývody – u zámku a na křižovatce u Dornů. Vodu 

z něj tak může odebírat kdokoliv a v jakémkoliv množství. Jak definovat, 

kdo by měl za vodu platit a jakým způsobem a jak uhlídat, aby z těchto 

veřejných vývodů nebral vodu nikdo, kdo za ni nezaplatil? 

c) Studna není udržována v kvalitě pro pitnou vodu. Lidé, kteří jsou na ni 

napojeni, jí tak nemohou užívat pro pitné účely. Není možné vybírat 

poplatek za pitnou vodu u zdroje, který nesplňuje požadavek na pitnou 

vodu. 

d) S provozem studny nemá obec žádné náklady, voda teče samospádem. 

Jaké náklady by tedy poplatek za tuto vodu pokrýval, jak by byl poplatek 

zdůvodnitelný? 

e) Budou-li lidé užívat vodu z této studny na zalévání, je to jen dobře pro vrt, 

který obec užívá jako zdroj pitné vody. Ten tak nebude čerpán k zálivce a 

zůstane dostatečně kapacitní pro zásobení obce pitnou vodou. Zachování 

druhého, veřejně každému dostupného zdroje užitkové vody za účelem 

zalévání tak pomůže ochránit zdroj pitné vody pro celou obec. 

f) V době sucha, kdy bude vyhlášen zákaz zalévání, se tento zákaz vztahuje 

jak na vodu z pitného vrtu, tak na vodu z nepitné studny. Nikdo tedy 

nebude zvýhodněn přístupem k jinému zdroji vody, než je oficiální obecní 

vodovod. 

g) V případě dlouhodobějšího uzavření vývodu ze studny se nenávratně 

znehodnotí rozvody vody z této studny 

h) Pokud nemá studna pravidelný odběr vody, tak se tento zdroj vody také 

znehodnotí zanesením pramene 

i) Další důležitý argument, proč zanechat starý řad, je ten, že v případě 

nefunkčnosti nového řadu, lze vodu ze starého řadu použít jako vodu 

užitkovou na zalévání apod. 

 

Vzhledem k tomu, že v této otázce doposud není zcela jasno, bude se jí zabývat 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl na svém červnovém zasedání v pátek 24.6.2016 

od 19.00 hodin.  
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                       ad 7) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 18. zasedání, konaného 

dne 27. května 2016 

 

I. bere na vědomí: 

XXX 

 

II. schvaluje: 

 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní 

Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Antonína Lněníčka. 

 

2) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Svazem tělesně postižených, 

z.s., Místní organizace Podbořany, se sídlem Mírová 615, 441 01 Podbořany, 

zastoupeným Evou Blahůškovou, předsedkyní organizace o poskytnutí dotace ve 

výši 5.000,- Kč a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl 

k podpisu této smlouvy.   

 

3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Danou Lněníčkovou ml, 

bytem Nepomyšl čp. 225 o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na akci 

Staročeské máje 2016 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl 

k podpisu této smlouvy.   

 

4) Rozpočtová opatření č. 2 – 3/2016. 

 

 

III. neschvaluje: 

XXX 

 

 

IV. ukládá starostovi 

XXX 
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ad 8) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.40 

hodin ukončil. 

 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

  Mgr. Zdenka Lněníčková                                  Antonín Lněníček   

     

 

 

 

 

                                           ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nepomyšli dne 6.6.2016 

Morávková Renata, zápis obsahuje 7 stran a 7 příloh: 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Žádost Svazu tělesně postižených Podbořany o poskytnutí finančního příspěvku 

- Žádost o finanční příspěvek na akci Staročeské máje 2016 

- Rozpočtová opatření č. 2-3/2016 

- Dopis p. Pavla Poláka z Jablonce nad Nisou s nabídkou odkoupení zemědělských pozemků v k.ú. Dětaň 

- Sdělení Ministerstva vnitra ČR o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 

15 let   


