ZÁPIS
z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
25.11.2016 od 18.00 hodin do 19.23 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Vladan Strunz, Pavel Bartuška, Antonín Lněníček,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August, Dana Lněníčková
Omluveni: Martin Kaše, Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
1
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
23. 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
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
Návrh OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.9/2016 – propachtování
pozemku č. 3934 o výměře 67.344 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.10/2016 – propachtování
pozemku č. 3972 o výměře 4.804 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.11/2016 – propachtování
části pozemku č. 3946 o výměře 70 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.12/2016 – propachtování
části pozemku č. 3935 o výměře 3.800 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Prodej dle Záměru městyse Nepomyšl č.13/2016 – prodej pozemku
č. 3968 o výměře 185 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
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10.Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za rok 2016.
11.Návrh odměny pro šéfredaktorku periodického tisku Nepomyšloviny.
12.Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finanční podpory na
pořádání akce „Za Ježíškem na Boží Dar“ a „Vánoční příběh“.
13.Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2016.
14.Úprava nájemného obecních bytů od 1.1.2017
15.Rozpočtová opatření č. 13-14/2016
16.Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2016.
17.Diskuse
18.Usnesení
19.Závěr
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou.
ad 3)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2017, který bude vyvěšen na úřední a elektronické desce po
zákonnou dobu. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová
strana rozpočtu počítá s příjmy 18.800 tis. Kč, výdajová strana rozpočtu počítá
s výdaji 31.800 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč bude kryt
finančními prostředky ušetřených z minulých let.
Příjmy
Výdaje

18.800 tis. Kč + financování 13.000 tis. Kč 31.800 tis. Kč
31.800 tis. Kč
31.800 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
s tím, že lhůta pro podání připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2017 je
20. 12. 2016, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování
Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne 20.12.2016.
Příjmy 18.800 tis. Kč + financování 13.000 tis. Kč 31.800 tis. Kč
Výdaje 31.800 tis. Kč
31.800 tis. Kč
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ad 4)
Návrh OZV č.1/2016 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. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností dnem 1. 1. 2017, 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. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů s platností dnem 1.1.2017:
a) týdenní odvoz ve výši
300,- Kč/osobu/nemovitost
b 14 ti denní odvoz ve výši
180,- Kč/osobu/nemovitost
c) kombinovaný odvoz ve výši
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: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.9/2016 – propachtování
pozemku č. 3934 o výměře 67.344 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 bylo schváleno
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 9/2016 o propachtování
pozemku č. 3934 o výměře 67.344 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú.
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Tento záměr obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl vyvěšen na úřední a
elektronické desce po zákonnou dobu.
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Jedinými zájemci o propachtování výše uvedeného pozemku byli manželé Martin
a Zdenka Lněníčkovi, bytem Nepomyšl čp. 234.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 3934 o výměře 67.344 m 2,
druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na
dobu neurčitou s účinností od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl
č. 9/2016 manželům Martinovi a Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl
čp. 234.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.10/2016 – propachtování
pozemku č. 3972 o výměře 4.804 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 bylo schváleno
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 10/2016 o propachtování
pozemku č. 3972 o výměře 4.804 m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú.
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Tento záměr obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl vyvěšen na úřední a
elektronické desce po zákonnou dobu.
Jedinými zájemci o propachtování výše uvedeného pozemku byli manželé Martin
a Zdenka Lněníčkovi, bytem Nepomyšl čp. 234.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 3972 o výměře 4.804 m 2,
druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na
dobu neurčitou s účinností od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl
č.10/2016 manželům Martinovi a Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl
čp. 234.
Hlasování:

pro: 5
proti: 1 (Vladan Strunz)
zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)

ad 7)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.11/2016 – propachtování části
pozemku č. 3946 o výměře 70 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 bylo schváleno
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 11/2016 o propachtování části
pozemku č. 3946 o výměře 70 m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl
za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
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Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl
vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu.
Jedinými zájemci o propachtování výše uvedeného pozemku byli manželé Martin
a Zdenka Lněníčkovi, bytem Nepomyšl čp. 234.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 3946 o výměře 70 m 2,
druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na
dobu neurčitou s účinností od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl
č.11/2016 manželům Martinovi a Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl
čp. 234.
Hlasování:

pro: 5
proti: 1 (Vladan Strunz)
zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)

ad 8)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.12/2016 – propachtování části
pozemku č. 3935 o výměře 3.800 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 bylo schváleno
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 12/2016 o propachtování části
pozemku č. 3935 o výměře 3.800 m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú.
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Tento záměr obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl vyvěšen na úřední a
elektronické desce po zákonnou dobu.
Jedinými zájemci o propachtování výše uvedeného pozemku byli manželé Martin
a Zdenka Lněníčkovi, bytem Nepomyšl čp. 234.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 3935 o výměře 3.800
m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na
dobu neurčitou s účinností od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl
č.12/2016 manželům Martinovi a Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl
čp. 234.
Hlasování:

pro: 5
proti: 1 (Vladan Strunz)
zdrželi se: 1 (Dana Lněníčková)
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ad 9)
Prodej dle Záměru městyse Nepomyšl č.13/2016 – prodej pozemku č. 3968 o
výměře 185 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl.
Na 22. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 25.10.2016 bylo schváleno
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 13/2016 na prodej pozemku
č. 3968 o výměře 185 m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu
25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl
vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jedinými zájemci o
koupi výše uvedeného pozemku byly Michaela Brandnerová, bytem Topolová
1377, Most (podíl 1/3), Kateřina Lusková, bytem M.G.Dobnera 2556/7, Most
(podíl 1/3) a Petra Žaludová, bytem 1. máje 2900/9, Most (podíl 1/3).
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku č. 3998 o výměře 185 m2, druh ostatní
plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2+ 1.000,- Kč náklady za
návrh na vklad do katastru nemovitostí dle Záměru městyse Nepomyšl
č. 13/2016 do podílového vlastnictví paní Michaele Brandnerové, bytem
Topolová 1377, 434 01 Most (podíl 1/3), paní Kateřině Luskové, bytem
M.G.Dobnera 2556/7, 434 01 Most (podíl 1/3) a paní Petře Žaludové, bytem
1. máje 2900/9, 434 01 Most (podíl 1/3).
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za rok 2016.
Starosta podal návrh na odměnu pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem
Nepomyšl čp. 214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do Mateřské
školy Krásný Dvůr ve výši 21.000,- Kč čistého. 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.
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: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
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ad 11)
Návrh odměny pro šéfredaktorku periodického tisku Nepomyšloviny.
Starosta podal návrh na poskytnutí odměny předsedkyni Kulturní komise
Nepomyšl Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 ve výši 8.000,- Kč
čistého za práci spojenou s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny v roce 2016 a
za pomoc při organizování Mikulášského jarmarku.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 8.000,- Kč čistého Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl
čp. 234 za práci spojenou s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny za rok 2016
a za pomoc při organizování Mikulášského jarmarku.
Hlasování:

pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 1 (Mgr. Zdenka Lněníčková)

ad 12)
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finanční podpory na pořádání
akce „Za Ježíškem na Boží Dar“ a „Vánoční příběh“.
Dne 16. 11. 2016 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 „Vánoční příběh“.
Jedná se o financování výletu na Boží Dar dne 17.12.2016 (popř. jiný termín
v lednu 2017) a financování předštědrovečerní večeře dne 20.12.2016 od 17.30
hodin. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Pan Vladan Strunz podal návrh na zvýšení poskytnutí finanční podpory na
částku 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 „Vánoční příběh“ a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 13)
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2016.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán inventur na rok 2016,
kde jsou jmenovitě navrženi předsedové a členové inventarizačních komisí:
Inventarizační komise č. 1
(budova úřadu městyse, skladu, služeb, vodárny a ČOV)
Předseda: Martin Kaše
Členové: Ing. Jaroslav Vávra, Vladan Strunz, Pavel Bartuška a Josef Lněníček
Inventarizační komise č. 2
(budova kulturního domu a pivnice)
Předseda: Dana Lněníčková
Členové: Miloš August, Mgr. Zdenka Lněníčková
Inventarizační komise č. 3
(budova požární zbrojnice)
Předseda: Vladimír Vázler
Členové: Vilém Dorn, Antonín Lněníček
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2016.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Úprava nájemného obecních bytů od 1.1.2017
V současné době není přesně upraveno, jaká by měla být výše nájemného
v nájemních bytech, je to věc dohody obou stran. Orientačně k tomuto účelu
slouží cenové mapy Asociace realitních kanceláří, kde lze najít průměrné ceny
nájemného v jednotlivých lokalitách. Orientační cena nájemného v Nepomyšli je
54,- Kč/m2. U stávajících bytů je cena nájemného 18,15 Kč/m2, což je značně
podhodnoceno.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo úpravu nájemného v obecních bytech ze současné
ceny nájemného ve výši 18,15 Kč/m 2 na upravenou cenu ve výši 30,- Kč/m2s
účinností od 1.1.2017.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 15)
Rozpočtová opatření č. 13-14/2016
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č.13-14/2016, které
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
č.13/2016
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery z kraje - volby do zastupitelstev krajů
……….…..………………………………………………………………………….....……...+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do zastupitelstev ÚSC – OOV……….…..………....……...+ 10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do zastupitelstev ÚSC – nákup materiálu.…………….….+ 8 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do zastupitelstev ÚSC – poštovní služby...…………….….+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do zastupitelstev ÚSC – pohoštění………..…………….….+ 1 tis. Kč
č.14/2016
- snižují se výdaje – bytové hospodářství – budovy,haly,stavaby…....………....……- 115 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – ostatní neinvestiční transfery neziskovým
apod. organizacím …………………………………………………………………….…..+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – DHDM…………………....………....……+ 13 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup materiálu………....………....……+ 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup ostatních služeb.....………....…...+ 40 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – opravy a udržování….......………....…...+ 30 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pohřebnictví – nákup ostatních služeb……….......………....……+ 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby – platby daní a poplatků….......………....……+ 3 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtových opatřeních
č. 13-14/2016 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 16)
Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2016.
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 úterý 20.12.2016 od
19.00 hodin.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přesunutí termínu prosincového zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl na úterý 20.12.2016 od 19.00 hodin.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 17) DISKUSE
Josef Lněníček
- V sobotu 26.11.2016 se koná od 18.00 hodin rozsvícení vánočního stromu
v Brodech
- V neděli 27.11.2016 od 14.00 do 16.00 hodin se koná rozsvícení
vánočního stromu v Krásném Dvoře
- V sobotu 3.12.2016 se koná Mikulášský jarmark v Nepomyšli, začátek je
ve 13.00 hodin
- Stále jsou v prodeji kupony v hodnotě 50,- Kč na Mikulášské balíčky
- Odečty vodoměrů v Nepomyšli bude provádět Jana Glončáková ve dnech
7. a 8. ledna 2017, v týdnu od 2. do 6. ledna 2017 mohou občané sami
nahlašovat aktuální stavy svých vodoměrů a to osobně, telefonicky nebo
e-mailem
Helena Wüstová
- Požádala o úpravu cesty u zadního vchodu budovy úřadu městyse
Nepomyšl
- Upozornila na odstavené žluté nepojízdné vozidlo (vrak) u obecního domu
čp. 104 v Nepomyšli
- Požádala o zesílení místního rozhlasu u domu manželů Wüstových
Dana Lněníčková
- Upozornila, že nesvítí světlo veřejného osvětlení před domem čp.40 v
Nepomyšli
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ad 18) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 23. zasedání, konaného
dne 25. listopadu 2016
I. bere na vědomí:
1) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017 s tím, že lhůta pro podání
připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2017 je 20. 12. 2016, aby mohly být
projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne
20.12.2016.
2) Informaci o Rozpočtových opatřeních č. 13-14/2016 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní
Danu Lněníčkovou a pana Vladana Strunze.
2) OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností
dnem 1.1.2017:
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) Propachtování pozemku č. 3934 o výměře 67.344 m2, druh trvalý travní
porost v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s účinností od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl č. 9/2016 manželům
Martinovi a Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl čp. 234.
4) Propachtování pozemku č. 3972 o výměře 4.804 m2, druh ostatní plocha
v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností
do 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl č.10/2016 manželům Martinovi a
Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl čp. 234.
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5) Propachtování části pozemku č. 3946 o výměře 70 m2, druh ostatní plocha
v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností
od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl č.11/2016 manželům Martinovi a
Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl čp. 234.
6) Propachtování části pozemku č. 3935 o výměře 3.800 m2, druh ostatní plocha
v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s účinností
od 1.12.2016 dle Záměru městyse Nepomyšl č.12/2016 manželům Martinovi a
Zdence Lněníčkovým, bytem Nepomyšl čp. 234.
7) Prodej pozemku č. 3968 o výměře 185 m2, druh ostatní plocha v městysu a
k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2+ 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad do
katastru nemovitostí dle Záměru městyse Nepomyšl č.13/2016 do podílového
vlastnictví paní Michaele Brandnerové, bytem Topolová 1377, 434 01 Most
(podíl 1/3), paní Kateřině Luskové, bytem M.G.Dobnera 2556/7, 434 01 Most
(podíl 1/3) a paní Petře Žaludové, bytem 1. máje 2900/9, 434 01 Most (podíl
1/3).
8) 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.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 8.000,Kč čistého Mgr. Zdence Lněníčkové, bytem Nepomyšl čp. 234 za práci spojenou
s vydáváním měsíčníku Nepomyšloviny za rok 2016 a za pomoc při organizování
Mikulášského jarmarku.
10) 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 „Vánoční příběh“ a
pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
11) Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2016.
12) Úpravu nájemného v obecních bytech ze současné ceny nájemného ve výši
18,15 Kč/m2 na upravenou cenu ve výši 30,- Kč/m2s účinností od 1.1.2017.
13) Schválení přesunutí termínu prosincového zasedání zastupitelstva městyse
Nepomyšl na úterý 20.12.2016 od 19.00 hodin.
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III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 19) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.23
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Dana Lněníčková

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 30.11.2016
Morávková Renata, zápis obsahuje 13 stran a 13 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 23. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
Návrh OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Záměr městyse Nepomyšl č.9/2016 + žádost manž. Martina a Zdenky Lněníkových, bytem Nepomyšl 234 o
propachtování pozemku č.3934 o výměře 67.344 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
Záměr městyse Nepomyšl č.10/2016 + žádost manž. Martina a Zdenky Lněníkových, bytem Nepomyšl 234 o
propachtování pozemku č.3972 o výměře 4.804 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
Záměr městyse Nepomyšl č.11/2016 + žádost manž. Martina a Zdenky Lněníkových, bytem Nepomyšl 234 o
propachtování části pozemku č.3946 o výměře 70 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
Záměr městyse Nepomyšl č.12/2016 + žádost manž. Martina a Zdenky Lněníkových, bytem Nepomyšl 234 o
propachtování části pozemku č.3935 o výměře 3.800 m 2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
Záměr městyse Nepomyšl č.13/2016 + žádost Michaely Brandnerové, bytem Topolová 1377, Most
(podíl 1/3), Kateřiny Luskové, bytem M.G.Dobnera 2556/7, Most (podíl 1/3) a Petry Žaludové, bytem 1.
máje 2900/9, Most (podíl 1/3) o koupi pozemku č.3968 o výměře 185 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finanční podpory na pořádání akce „Za Ježíškem na Boží
Dar“ a „Vánoční příběh“.
Plán inventur - příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse Nepomyšl k 31.12.2016
Vyjádření právního zástupce městyse Nepomyšl ohledně průměrné ceny nájemného v Nepomyšli + seznam
výše nájemného v obecních bytech ke dni 25.11.2016
Rozpočtová opatření č. 13-14/2016
-
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