ZÁPIS
z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
26.5.2017 od 18.00 hodin do 18.55 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Vladan Strunz, Miloš August,
Martin Kaše, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček,
Omluveni: Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
29. 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. Revokace bodu II/2 v usnesení z 27. zasedání ZM Nepomyšl ze dne
31.3.2017 – schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém
domě čp. 79 v Nepomyšli“+ schválení dodavatele na akci „Oprava fasády
na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“
4. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.14/2017 – propachtování
části pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m2 v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan
5. Žádost o koupi obecního pozemku č. 4046, druh ostatní plocha o výměře
402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
6. Výběr zájemce o koupi osobního automobilu Volkswagen Transportér, rok
výroby 1997 dle tzv. obálkové metody
7. Zajištění finančních prostředků městyse Nepomyšl na spolufinancování
dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 na
projekt „Nepomyšl – veřejné osvětlení“.
8. Informace o rozpočtových opatřeních č. 6-7/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
9. Diskuse
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10.Usnesení
11.Závěr
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Antonína Lněníčka.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou.

zdrželi se: 0

ad 3)
Revokace bodu II/2 v usnesení z 27. zasedání ZM Nepomyšl ze dne 31.3.2017
– schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79
v Nepomyšli“ + schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém
domě čp. 79 v Nepomyšli“
Při kontrole výkazů výměr zjistila firma L.A.Interiér, s.r.o. rozpory. Zjistilo se,
že Městys, jako zadavatel, při zadání prohodil soupisy prací a dodávek pro
opravy fasád na bytových domech čp. 79 a č. 51 v Nepomyšli. Tzn., že u slepého
výkazu výměr na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 51 v Nepomyšli“
měl být správně název „Oprava fasády na bytovém domě č.p. 79“ a obráceně.
Prohodila se čísla popisná.
Domnívali jsme se, že nejjednodušším řešením by bylo přehodit čísla popisná na
vysoutěžených rozpočtech, tzn. čp. 79 s vysoutěženou cenou 427.763,47 Kč bez
DPH přepsat na čp. 51 s vysoutěženou cenou 478.232,24 Kč bez DPH a
obráceně. Dnešního dne 26.5.2017 proběhla schůzka se zhotovitelem
L.A.Interiér Ing. Kurťákem, stavebním dozorem Ing. Humlem, místostarostou
P. Bartuškou a starostou J. Lněníčkem, kde bylo dojednáno, že nejlepším
řešením bude ponechat již schváleného dodavatele se schválenou cenou na čp.
79, která byla vysoutěžena a to ve výši 427.763,47 Kč bez DPH a formou
dodatku, který bude schválen stavebním dozorem Ing. Humlem. Konečná cena
za dílo a tento dodatek bude předložen Zastupitelstvu městyse Nepomyšl ke
schválení
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Revokaci bodu II/2 v usnesení z 27. zasedání
ZM Nepomyšl ze dne 31.3.2017 – schválení dodavatele na akci „Oprava
fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“ + schválení dodavatele na akci
„Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“
ad 4)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.14/2017 – propachtování části
pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m 2 v obci Nepomyšl a
k.ú. Nová Ves u Podbořan
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Na minulém 28. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne
28.4.2017 bylo schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl
č. 14/2017 o propachtování části pozemku č. 217/12 o výměře 582 m 2, druh
ostatní plocha v městysu Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan 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. Jediným zájemcem o propachtování tohoto pozemku byl pan Petr Špiroch,
bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 217/12 o výměře 582
m2, druh ostatní plocha v městysu Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan za
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl
č. 14/2017 panu Petrovi Špirochovi, bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 5)
Žádost o koupi obecního pozemku č. 4046, druh ostatní plocha o výměře
402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
Dne 11.5.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Romana
Zítka, bytem Za Farou 395/18, 154 00 Praha 5 o odprodej obecního pozemku
č. 4046, druh ostatní plocha o výměře 402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Bylo zjištěno, že v případě prodeje celého pozemku č. 4046 by se zamezilo
k přístupu na parcelu č. 4323 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
Z tohoto důvodu bylo navrženo, aby byla z pozemku č. 4046 geometrickým
zaměřením oddělena část pro přístup na pozemek č. 4323.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí žádost o koupi obecního pozemku č. 4046, druh
ostatní plocha o výměře 402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
ad 6)
Výběr zájemce o koupi osobního automobilu Volkswagen Transporter, rok
výroby 1997 dle tzv. obálkové metody
3.6.2017 končí technická prohlídka u obecního vozidla Volkswagen Transportér
s SPZ 1U75680, rok výroby 1997. Dle znaleckého posudku č. 282/2017 ze dne
16.3.2017 je vozidlo ve špatném technickém stavu, náklady na opravu by
přesáhly hodnotu vozidla, bylo doporučeno sešrotovat nebo odprodat na
náhradní díly. Odhadní cena vozidla činí 5.570,- Kč.
Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo na minulém 28. zasedání dne
28.4.2017 prodat výše uvedené vozidlo dle tzv. obálkové metody, kdy bude
vozidlo odprodáno zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.
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Úřad městyse Nepomyšl vyvěsil nabídku k odprodeji osobního automobilu
KOMBI, VW Transportér, rok výroby 1997, najeto 402.000 km na úřední a
elektronické desce po zákonnou dobu od 5.5.2017 do 26.5.2017.
Dne 19.5.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena pouze jedna nabídka
od p. Zdeňka Kolbaby, bytem Nepomyšl 177. Starosta otevřel zalepenou obálku
a bylo zjištěno, že nabídnutá cena činí 5.570,- Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej osobního automobilu KOMBI, VW
Transportér, rok výroby 1997, SPZ 1U75680 panu Zdeňkovi Kolbabovi, bytem
Nepomyšl čp. 177 za cenu 5.570,- Kč na základě tzv. obálkové metody.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Zajištění finančních prostředků městyse Nepomyšl na spolufinancování
dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 na projekt
„Nepomyšl – veřejné osvětlení“.
23.2.2017 podal městys Nepomyšl žádost o dotaci na projekt „Nepomyšl –
veřejné osvětlení“ v rámci programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017.
Celkové náklady projektu činí 2.304.445 Kč vč. DPH
Vysoutěžená cena činí 1.788.952,- Kč vč. DPH
Požadovaná dotace činí 350.000,- Kč
Dne 11.5.2017 bylo úřadu městyse Nepomyšl oznámeno, že Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém jednání dne 20.4.2017 schválilo poskytnutí dotace ve
výši 259.000,- Kč na tento projekt.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zajištění finančních prostředků městyse Nepomyšl na
spolufinancování dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2017 na projekt „Nepomyšl – veřejné osvětlení“.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Informace o rozpočtových opatřeních č. 6-7/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
č. 6/2017
- zvyšují se příjmy – pitná voda – příjmy z prodeje drobného majetku ...................... + 5 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – bytové hospodářství – přijaté nekapit. příspěvky, náhrady ........ + 3 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – pitná voda – příjmy z poskytování služeb a výrobků ................ + 65 tis. Kč
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy, haly, stavby .................. - 28 tis. Kč
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- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – inv. půjčené prostředky obyvatelstvu .. .+ 50 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – stroje,přístroje a zařízení ............... .+ 42 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – fin. vypořádání min. let – vrácení nevyčerp. dotace na volby….+ 9 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 6/2017 dle
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
č. 7/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy, haly, stavby……………… - 80 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – ostatní neinvestiční transfery neziskovým
a podobným organizacím
…………………………………………………………………+ 80 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 7/2017 dle
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.

ad 9) DISKUSE
Josef Lněníček
- v sobotu 27.5.2017 proběhne v Nepomyšli od 16.00 hodin kácení máje
- v pondělí 29.5.2017 bude pošta Partner v Nepomyšli dopoledne z technických
důvodů zavřena, odpoledne bude otevřeno klasicky od 14.00 do 16.30 hodin
- v sobotu 3.6.2017 pořádá ČČK Nepomyšl o 14.30 hodin Den dětí na
fotbalovém hřišti v Nepomyšli
- informoval o konání valné hromady skládky Vrbička
Antonín Lněníček – poděkoval za možnost zúčastnit se turnaje Svazku obcí
Podbořansko v discgolfu, který se konal v sobotu 20.5.2017 v Podbořanském
Rohozci. Družstvo Nepomyšle ve složení Antonín Lněníček, Jana Urbanová a
Miroslav Urban získali krásné 6. místo
Dana Lněníčková – podala dotaz, kdy se začne s celkovou rekonstrukcí
kulturního domu v Nepomyšli včetně předsálí, zateplení budovy a výměna všech
oken a dveří za účelem snížení energetických nákladů
Po dohodě starosta pověřil p. Danou Lněníčkovou uspořádat anketu včetně
ukázky již zpracovaných návrhů od ateliéru Huml a Vaníček ze Žatce. Bylo
domluveno o prázdninách rozeslat občanům do poštovních schránek pozvánky
na schůzku občanů, která by se konala přímo na místě v kulturním domě
v Nepomyšli. Při této akci si mohou občané prohlédnout návrhy a vybrat
nejvhodnější variantu.
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ad 10) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 29. zasedání, konaného
dne 26. května 2017
I. bere na vědomí:
1) Informaci o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
2) Revokaci bodu II/2 v usnesení z 27. zasedání ZM Nepomyšl ze dne 31.3.2017
– schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79
v Nepomyšli“ + schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém
domě čp. 79 v Nepomyšli“
3) Žádost o koupi obecního pozemku č. 4046, druh ostatní plocha o výměře
402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
p. Danu Lněníčkovou a p. Antonína Lněníčka
2) Propachtování části pozemku č. 217/12 o výměře 582 m2, druh ostatní plocha
v městysu Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl č. 14/2017 panu Petrovi
Špirochovi, bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov.
3) Prodej osobního automobilu KOMBI, VW Transportér, rok výroby 1997, SPZ
1U75680 panu Zdeňkovi Kolbabovi, bytem Nepomyšl čp. 177 za cenu 5.570,- Kč
na základě tzv. obálkové metody.
4) Zajištění finančních prostředků městyse Nepomyšl na spolufinancování
dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 na projekt
„Nepomyšl – veřejné osvětlení“.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
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ad 11) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 18.55
hodin ukončil.

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

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 15.6.2017

Morávková Renata, zápis obsahuje 7 stran a 10 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 29. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Soupisy prací a dodávek pro opravy fasád na bytových domech čp. 79 a čp. 51 v Nepomyšli
Usnesení z 27. zasedání ZM Nepomyšl ze dne 31.3.2017
Záměr městyse Nepomyšl č. 14/2017 + žádost p. Petra Špirocha, bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov o
propachtování části p.č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m 2 v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan
Žádost p. Romana Zítka, bytem Za Farou 395/18, 154 00 Praha 5 o odprodej obecního pozemku č. 4046
druh ostatní plocha o výměře 402 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
Nabídka městyse Nepomyšl k odprodeji osobního automobilu KOMBI VW Transportér + jediná nabídka
p. Zdeňka Kolbaby, bytem Nepomyšl 177
Oznámení Zastupitelstva Ústeckého kraje o schválení poskytnutí dotace městysu Nepomyšl ve výši
259.000,- Kč na projekt „Nepomyšl – veřejné osvětlení“
Rozpočtová opatření č. 6-7/2017
Zápis + Usnesení z valné hromady Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, konané dne 25.5.2017 ve Žluticích
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