ZÁPIS
z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
20.12.2016 od 19.00 hodin do 20.10 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Pavel Bartuška, Vladan Strunz, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Miloš August, Dana Lněníčková, Martin Kaše, Ing.
Jaroslav Vávra
Omluveni: Josef Lněníček
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
24. 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) Místostarosta 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
Žádost MS ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce
konané v roce 2017.
Žádost restaurátora BcA. Michala Šelemby, DiS. o prodloužení termínu
dodání restaurátorských prací v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli
Žádost o koupi pozemku č. 3057/3, druh ostatní plocha o výměře 144 m 2 v
obci a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 414-2/2016 pro
rozdělení pozemku č. 3057/2
Smlouva o zřízení věcného břemene č.A.0391-00407 uzavřená mezi
ČEPS, a.s. Praha 10 a Městysem Nepomyšl ve věci stavby el. vedení
„V487/V488-vedení VER-VIT“
Změna nařízení vlády č.37/2003, o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev s účinností od 1.1.2017
Rozpočtová opatření č.15 – č.16/2016
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10.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2017
11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Ing. Jaroslava Vávru.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Místostarosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou.
ad 3)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
Všichni zastupitelé obdrželi již na minulém zasedání návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2017 s tím, že návrhy a připomínky k rozpočtu se mohly
podávat nejpozději do 20.12.2016. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok
2017 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu od 2.12.2016
do 20.12.2016. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017 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.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2017
Příjmy 18.800 tis. Kč + financování 13.000 tis. Kč
Výdaje 31.800 tis. Kč
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

31.800 tis. Kč
31.800 tis. Kč
zdrželi se: 0

ad 4)
Žádost MS ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané
v roce 2017.
Dne 21. 11. 2016 podala paní Petra Červená, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2017 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 všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
Petrou Červenou, předsedkyní Místní skupiny Českého Červeného kříže
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2017
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

ad 5)
Žádost restaurátora BcA. Michala Šelemby, DiS. o prodloužení termínu
dodání restaurátorských prací v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli
Dne 8.12.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost restaurátora
BcA. Michala Šelemby, DiS. o prodloužení termínu plnění na akci Dodání
restaurátorských prací dle SOD č.2014/001 ze dne 1.7.2014 (odkryv, konzervace
a restaurování nástěnné malby v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše
v Nepomyšli) a dle Dodatku č. 1 k této SOD ze dne 30.11.201, kde byla doba
plnění na dodání restaurátorských prací prodloužena do 30.11.2016 a dále
žádost o prodloužení termínu plnění na akci Dodání restaurátorských prací dle
SOD č.2016/002 ze dne 6.4.2016 (restaurování retabula hlavního oltáře
v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli). Zhotovitel se zavázal
dle článku III ve SOD č.2016/002 provést dílo v termínu nejpozději do
30.11.2016.
Dne 30.11.2016 proběhla schůzka ohledně restaurování nástěnných maleb a
omítek v presbytáři kostela + oltářního retabulu sv. Mikuláše v Nepomyšli za
účasti starosty Josefa Lněníčka, Dr. V. Honyse z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a
BcA. Michala Šelemby, DiS., restaurátora. Přítomní se seznámili s průběhem
restaurátorských prací. V jejich průběhu vyvstala zvýšená náročnost na
zpevňování omítkových vrstev a zejména tmelení defektů, kde časový
harmonogram byl narušen nutností vyzrání a vytvrdnutí tmelů (některé vysychají
dosud). V průběhu prací byly identifikovány další detaily fragmentů maleb,
uvolněné články žeber budou vyklínovány.
S ohledem na stabilitu zákroku zástupce NPÚ-ÚOP v Ústí nad Labem
doporučuje posun termínu dokončení prací restaurování, a to i s ohledem na
nadcházející zimní období o cca 5 měsíců, aby kvalita prováděných prací byla
zaručena. Rovněž u štukové architektury oltářního retabulu bylo zjištěno větší
poškození a tudíž i větší množství doplňků.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami žádost o prodloužení
termínu, Zápis z konzultačního dne a Smlouvu o dílo č. 2016/002.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodloužení termínu restaurátorovi BcA. Michalu
Šelembovi, DiS., Pekárenská 2387, 438 01 Žatec, IČ: 70820481 na dodání
restaurátorských prací v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše a
restaurování retabula hlavního oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli
nejpozději do 30.6.2017.
Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 1 (Ing.J.Vávra)

ad 6)
Žádost o koupi pozemku č. 3057/3, druh ostatní plocha o výměře 144 m2 v obci
a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 414-2/2016 pro rozdělení
pozemku č. 3057/2
Dne 12.12.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost manželů
Bohumila a Jaroslavy Toušových, bytem Nepomyšl 164 o koupi pozemku
č. 3057/3 druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2 v obci a k.ú.
Nepomyšl. Tuto parcelu si nechali manželé Toušovi oddělit Geometrickým
plánem č. 414-2/2016 z pozemku č. 3057/2 o výměře 230 m2 . Dne 20.9.2016
proběhlo jednání za účasti členů stavební komise Antonína Lněníčka, Josefa
Škorjaka, Martina Lněníčka, dále starosty Josefa Lněníčka, Bohumila Touše a
Jindřicha Obrmana, kdy po shlédnutí na místě stavby se všichni přítomní
domluvili a souhlasili s tím, že žadatel si na své náklady nechá vytyčit hranice
pozemku dle přiloženého nákresu (viz zápis z jednání stavební komise dne
20.9.2016).
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
prodej pozemku č. 3057/2, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m 2
v obci a k.ú. Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 414-2/2016 ze dne
31.10.2016 za cenu 25,- Kč/m2+ 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Smlouva o zřízení věcného břemene č.A.0391-00407 uzavřená mezi ČEPS, a.s.
Praha 10 a Městysem Nepomyšl ve věci stavby el. vedení „V487/V488-vedení
VER-VIT“
Dne 5.12.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu smlouvy o zřízení věcného
břemene č. č.A.0391-00407 uzavřená mezi ČEPS, a.s., (Česká energetická
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přenosová soustava) se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 a
Městysem Nepomyšl ve věci stavby el. vedení „V487/V488-vedení VER-VIT“.
Tyto materiály obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Jedná se o stavbu el. vedení a jeho trasa bude z 80% nahrazovat stávající
dvojité el. vedení‚ V223/224 v jeho trase. Jedná se tedy o přestavbu stávajícího
vedení V223/224 na vedení V487/488 z 80% ve stejné trase. Realizací stavby el.
vedení dojde k dotčení pozemků:
KN 4207, o výměře 19.281 m2, druh pozemku ostatní plocha
KN 4219, o výměře 26.912 m2, druh pozemku ostatní plocha
KN 4233, o výměře 7.510 m2, druh pozemku ostatní plocha
zapsaných na LV 10001 pro katastrální území Nepomyšl, obec Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.
A.0391-00407 mezi ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
10 a Městysem Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Změna nařízení vlády č.37/2003, o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev s účinností od 1.1.2017
Vláda schválila na svém jednání dne 28.11.2016 aktuální změnu nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2017. Ve sbírce zákonů bude novela
promítnuta v nejbližších dnech.
Všichni zastupitelé obdrželi společně
s pozvánkami návrh nařízení vlády včetně přílohy č. 1 a Metodického
doporučení pro ÚSC.
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise:
311 + 200 = 511,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
976 + 200 = 1.176,- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.687,- Kč (M.Kaše, M.August, Ant.Lněníček,
Ing.J.Vávra)

Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise:
311 + 200 = 511,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
976 + 200 = 1.176,- (za výkon funkce předsedy výboru/komise)
632 + 200 = 832,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.519,- Kč (Zd.Lněníčková)
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Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise:
311 + 200 = 511,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
632 + 200 = 832,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 1.343,- Kč (Vl.Strunz)
Souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise:
311 + 200 = 511,- (za výkon funkce člena zastupitelstva)
632 + 200 = 832,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
632 + 200 = 832,- (za výkon funkce člena výboru/komise)
Celková měsíční odměna činí 2.175,- Kč (D.Lněníčková)
Výkon funkce neuvolněného místostarosty:
Celková měsíční odměna činí 8.325,- Kč (P.Bartuška)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo měsíční odměny s platností od 1.1.2017
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve
výši 1.687,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.519,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.343,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.175,- Kč
▪ výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 8.325,- Kč
Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 1 (P.Bartuška)

ad 9)
Rozpočtová opatření č.15 – č.16/2016
Účetní seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č.15-16/2016, které
obdrželi všichni zastupitelé před jednáním zastupitelstva.
č.15/2016
- zvyšují se příjmy – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství – příjmy
z pronájmu pozemků…………………………………………………………….....……..+ 34 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – pěstební činnost – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku ………………………………………………………………… ..+ 22 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – pitná voda – příjmy z poskytování služeb a výrobků ......……..+ 1 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – odvádění a čištění odpadních vod – příjmy z poskytování služeb
a výrobků ………………………………………………………………………........……..+ 1 tis. Kč
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- zvyšují se příjmy – zájmová činnost v kultuře – příjmy z pronájmu ostatních
nemovitostí ….…………………………………………………………………........……..+ 5 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – ostatní záležitosti kultury – příjmy z prodeje zboží .........……..+ 5 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z poskytování služeb a výrobků+ 2 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z pronájmu movitých věcí……. + 2 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – ostatní nedaňové příjmy ………..…….+ 60 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pitná voda – nákup ostatních služeb…………….. ………..…….+ 10 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt – cestovné…………..…………….. ………..…….+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – základní školy – neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
organizacím…………………………………………………..…………….. ………..… + 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury – nákup zboží ….…….. ……….. ….+ 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup materiálu ….…….. ………..……+ 15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – opravy a udržování.…….. ………..……+ 40 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – elektrická energie…….. ………..……+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pohřebnictví – opravy a udržování……………….. ………..…...+ 17 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – nákup materiálu ..……….. ………..……+ 2 tis. Kč
č.16/2016
- zvyšují se příjmy – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti...………....…+ 118 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – ostatní osobní výdaje …..…………….+ 40 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitost pošt – platy zaměstnanců v pracovním poměru…..+ 20 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní osobní výdaje……………..…..+ 55 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – záležitost pošt – ostatní osobní výdaje……………………..…. + 3 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtových opatřeních
č. 15-16/2016 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 10)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2017
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Plánu práce
zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2017.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na
1. pololetí 2017.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 11) DISKUSE
Pavel Bartuška
- 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, e-mailem,
telefonicky
- od 1.1.2017 pošta Partner v Nepomyšli rozšiřuje úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

14:00 – 16:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:30
14:00 – 15:00
14:00 – 16:30

V těchto úředních hodinách bude od 1.1.2017 paní Jana Glončáková, vedoucí
pošty Partner Nepomyšl, mimo vyřizování poštovních záležitostí vybírat také
veškeré poplatky úřadu městyse Nepomyšl (poplatky ze psů, poplatky za odvoz
komunálního odpadu, poplatky za vodné a stočné, poplatky za pronájem
pozemku, nájemné z bytu, pronájmy nebytových prostor atd.)
V uzavřených hodinách pošty Partner budou výše uvedené poplatky městyse
Nepomyšl vybírány v kanceláři úřadu městyse Nepomyšl u Renaty Morávkové,
účetní městyse Nepomyšl.
Ing. Jaroslav Vávra – dne 20.12.2016 proběhlo jednání Dozorčí rady Skládky
Vrbička s.r.o. v Podbořanech. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2016:
Náklady činily 19.259.847,95 Kč a výnosy činily 21.311.366,17 Kč. Provozní
zisk činí 2.051.518,22 Kč. Uloženo bylo 39.484,80 tun odpadu. Byla dokončena
II. etapa rekultivace skládky. Dále bylo zakoupeno nové nákladní vozidlo
s vlekem a velkoobjemovými kontejnery. Skládka Vrbička nabízí společníkům ke
svážení např. sběrné soboty nebo ze sběrných dvorů.
Mgr. Zdenka Lněníčková - navrhla, aby zastupitelé začali uvažovat o třídírně
odpadů, aby se začaly shánět kontakty na firmy, které mají zkušenosti
s projektováním třídíren odpadů
Martin Kaše – navrhl svolat mimořádnou schůzku zastupitelů ohledně třídírny
odpadů

8

ad 12) USNESENÍ
Místostarosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 24. zasedání,
konaného dne 20. prosince 2016
I. bere na vědomí:
1) Rozpočtová opatření č. 15-16/2016
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
pana Martina Kašeho a pana Ing. Jaroslava Vávru.
2) Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2017
Příjmy 18.800 tis. Kč + financování 13.000 tis. Kč
Výdaje 31.800 tis. Kč

31.800 tis. Kč
31.800 tis. Kč

3)Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Petrou Červenou,
předsedkyní Místní skupiny Českého Červeného kříže Nepomyšl o poskytnutí
dotace ve výši 25.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2017 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.
4) Prodloužení termínu restaurátorovi BcA. Michalu Šelembovi, DiS.,
Pekárenská 2387, 438 01 Žatec, IČ: 70820481 na dodání restaurátorských prací
v interiéru presbyteria kostela sv. Mikuláše a restaurování retabula hlavního
oltáře v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli nejpozději do 30.6.2017.
5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku
č. 3057/2, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2 v obci a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č. 414-2/2016 ze dne 31.10.2016 za cenu
25,- Kč/m2+ 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
6) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0391-00407 mezi ČEPS,
a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 a Městysem Nepomyšl
a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
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7) Měsíční odměny s platností od 1.1.2017:
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru/komise ve výši
1.687,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva, předsedy výboru/komise a člena
jiného výboru/ komise výši 2.519,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena výboru/komise ve výši
1.343,- Kč
▪ souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a člena 2 výborů/komise ve výši
2.175,- Kč
▪ výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 8.325,- Kč
8) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2017.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá místostarostovi
1) Svolat mimořádnou schůzku zastupitelů ohledně třídírny odpadů
ad 13) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.10
hodin ukončil.

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

………………………………
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

…………………………..
místostarosta
Pavel Bartuška

V Nepomyšli dne 6.1.2017
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Morávková Renata, zápis obsahuje 11 stran a 11 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 24. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2017
Žádost MS ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2017
Žádost restaurátora BcA. Michala Šelemby, DiS. restaurátora o prodloužení termínu dodání
restaurátorských prací v kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli
Žádost manželů Toušových o koupi pozemku č. 3057/3, druh ostatní plocha o výměře 144 m 2 v obci a k.ú.
Nepomyšl dle Geometrického plánu č.414-2/2016 ze dne 31.10.2016.
Smlouva o zřízení věcného břemene č.A.0391-00407 uzavřená mezi ČEPS, a.s. Praha 10 a Městysem
Nepomyšl ve věci stavby el. vedení „V487/V488-vedení VER-VIT“
Změna nařízení vlády č. 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od
1.1.2017 + příloha č.1 + Metodické doporučení pro ÚSC
Rozpočtová opatření č. 15-16/2016
Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl za I. pololetí 2017
Zápis z jednání Dozorčí rady Skládky Vrbička s.r.o. ze dne 20.12.2016 v Podbořanech + Usnesení DR
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