ZÁPIS
z 30. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
30.6.2017 od 18.00 hodin do 19.17 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Vladan Strunz, Miloš August,
Martin Kaše, Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Dana Lněníčková (dostavila se v 18.23 hodin při
projednávání bodu 9)

Omluveni: 0
Hosté:
1
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
30. 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. Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2016 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
4. Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016
5. Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004482‚ Dětaň,
kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ Distribuce , a.s. a
Městysem Nepomyšl
7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu
Nepomyšl
8. Výběr dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu
čp. 102 v Nepomyšli“ dle poptávkového řízení
9. Žádost velitele JSDH Nepomyšl o uvolnění finančních prostředků na
nákup dopravního automobilu JSDH.
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10.Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018.
11.Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018.
12.Návrh nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a
Městysem Nepomyšl o pronájmu pozemků pro vybudování sběrného dvora
v Nepomyšli.
13.Informace o rozpočtových opatřeních č. 8/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
14.Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2017
Doplnění programu
15. Žádost manželů Bohuslava a Jany Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 8 o
půjčku z fondu rozvoje bydlení na výměnu kotle v objektu čp. 8 v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

16. Diskuse
17. Usnesení
18. Závěr
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 15) a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou
a pana Martina Kašeho.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou.
ad 3)
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2016 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Závěrečného účtu
městyse Nepomyšl za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nepomyšl za rok 2016. Vzhledem k velkému množství stránek byly
ostatní přílohy zaslány všem zastupitelům formou e-mailu téhož dne 23.06.2017:
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Byly to tyto přílohy:
č. 1 – Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2016
č. 2 – Rozvaha k 31.12.2016
č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
č. 4 – Výkaz Příloha k 31.12.2016
č. 5 – Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2016 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
č. 6 – Výroční zpráva za rok 2016 společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany
č. 7 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok
2016
č. 8 – Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016
Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední i elektronické desce městyse
Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“ po zákonnou dobu
od 12.6.2017 do 30.6.2017.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2016 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl na rok 2016
s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.
Hlasování: pro: 8 (Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Pavel Bartuška, Antonín Lněníček, Martin Kaše,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August)
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 4)
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016
Jako podklad pro schválení Účetní závěrky městyse Nepomyšl za rok 2016 byly
všem zastupitelům dne 23.6.2017 zaslány z důvodu velkého množství stránek
formou e-mailu tyto účetní výkazy:
1. Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016
2. Rozvaha k 31.12.2016
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2016
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
6. Inventarizační zpráva za rok 2016
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2016.
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Hlasování: pro: 8 (Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Pavel Bartuška, Antonín Lněníček, Martin Kaše,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August)
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 5)
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl (rozdíl mezi výnosy a náklady)
představuje za rok 2016 zisk v objemu 9.719.823,12 Kč.
Výnosy celkem za rok 2016
Náklady celkem za rok 2016

24.717.830,60 Kč
14.998.007,48 Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za
rok 2016 ve výši 9.719.823,12 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004482‚ Dětaň, kabelizace NN,
ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ Distribuce , a.s. a Městysem Nepomyšl
V souvislosti s projektovou přípravou stavby „Dětaň, kabelizace NN, ppč. 688/1,
vol.NN, kNN“ byla dne 7.6.2017 doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost
projektové kanceláře Elektroinvest Strakonice, s.r.o. o vyjádření k uvedenému
záměru z hlediska územního plánování, regionálního rozvoje a o vyjádření
z hlediska existence stávajících inženýrských sítí v naší správě. Tuto žádost
včetně situace a návrhu smlouvy o smlouvě budoucí obdrželi všichni zastupitelé
společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE12-4004482‚ Dětaň, kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ
Distribuce , a.s. a Městysem Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka , starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 7)
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
Na základě doporučení auditorů z krajského úřadu a na základě změny zákona o
zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.10.2016 obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami návrh Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v městysu Nepomyšl, kde se mimo jiné zvyšuje v článku 1.1
částka ze 150 tis. Kč bez DPH na částku 200 tis. Kč bez DPH.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v městysu Nepomyšl s účinnosti od 30.6.2017.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Výběr dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp.
102 v Nepomyšli“ dle poptávkového řízení
Na 28. zasedání ZM Nepomyšl dne 28.4.2017 bylo schváleno vyhlášení
poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci „Oprav střední dřevěné
konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“. Dle směrnice městyse Nepomyšl o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu článku 1.2 Veřejné zakázky malého
rozsahu nad 150.000,- Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH rozhoduje bez
vypsání výběrového řízení usnesením zastupitelstvo městyse, kdy může vycházet
pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. Výběr
dodavatele pro tuto zakázku se odůvodní v usnesení ZM.
Dne 6.6.2017 byla formou e-mailu zaslána poptávka včetně slepého rozpočtu
celkem těmto 4 firmám:
1. Tignum s.r.o., Lhotka u Berouna 5, 266 01 Chyňava
2. Petr Elner, Moravičany 337, 789 82 Moravičany
3. Josef Buňka, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha 6
4. Bohemia Style Construct s.r.o., Bydlinského 12/19, 391 01 Sezimovo Ústí,
Nabídku poslaly celkem 3 dodavatelé:
1. Bohemia Style Construct, s.r.o., Bydlinského 12/19, 391 01 Sezimovo Ústí,
IČ: 281 29 075
= nabídnutá cena za provedení díla = 396.497,- Kč bez DPH
2. Josef Buňka, Kyjevská 36/7, 160 00 Praha,
= nabídnutá cena za provedení díla = 344.260,- Kč bez DPH
3. Tignum s.r.o., 266 01 Lhotka u Berouna 5, Chyňava, IČ: 043 68 002
= nabídnutá cena za provedení díla = 286.955,- Kč bez DPH
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné
konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ firmu Tignum s.r.o., 266 01
Lhotka u Berouna 5, Chyňava, IČ: 043 68 002 za cenu 286.955,- Kč bez DPH
z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost velitele JSDH Nepomyšl o uvolnění finančních prostředků na nákup
dopravního automobilu JSDH.
Dne 21.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl podána žádost velitele JSDH
Vladimíra Vázlera o uvolnění finančních prostředků ve výši cca 70 tis. Kč na
nákup dopravního automobilu výhradně pro potřeby JSDH. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Koupí staršího vozidla typu dodávkového automobilu pro potřeby JSDH chtějí
řešit dopravu hasičů a techniky k zásahům, jejichž povaha nevyžaduje výjezd
cisternové automobilové stříkačky CAS 25 – odstraňování padlých stromů,
záchrana zvěře, čerpání kalů apod. DA bude sloužit k dopravě hasičů k těmto
zásahům, k přepravě technických prostředků JSDH, které nelze umístit na
CAS25 (motorové pily, motorová elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo a
jiné vybavení) k těmto i ostatním zásahům jednotky a k přepravě členů JSDH na
školení, cvičení a další hasičské akce. DA bude zařazen do Integrovaného
záchranného systému (IZS), kde pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla platí Ministerstvo financí ČR.
Při projednávání tohoto bodu se v 18.23 hodin dostavila na jednání Dana
Lněníčková, zastupitelka městyse Nepomyšl.
Zastupitelé podali návrh uvolnit z rozpočtu městyse Nepomyšl částku do 200 tis.
Kč na nákup vozidla s pohonem všech kol v případě výjezdu do těžko
přístupných lokalit
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši do 200 tis. Kč na zakoupení staršího vozidla pro potřeby
JSDH Nepomyšl.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

6

ad 10)
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová
dotace – s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018.
Dne 20.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost jednatele
Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany p. Zuliko Vychytila o finanční spoluúčast na
dopravu odpadu s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018. Tuto žádost společně se
Smlouvou o poskytnutí příspěvku obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
Již dva roky naváží společnost Skládka Vrbička na skládku ve Vrbičce odpad
z města Chomutova, který se společnosti podařilo vysoutěžit na tři roky.
Ukládka odpadu se zvýšila zhruba o 8 tis. tun ročně oproti běžné ukládce. Toto
navýšení se mohlo uskutečnit díky finanční podpoře městyse Nepomyšl na
dopravu odpadu. Při realizaci tohoto záměru je pochopitelně důležitá cena,
nemůže být však nabídnuta cena za skládkování nižší než má společnost cenu
současnou. Proto se společnost obrací na zastupitelstvo městyse Nepomyšl
s prosbou o finanční pomoc při dopravě tohoto odpadu. Pokud by ZM Nepomyšl
uvolnilo částku ve výši 250,- Kč za tunu dovezeného odpadu, byly by tím hrazeny
částečné náklady na dopravu společnosti Skládka Vrbička a městysu Nepomyšl
by se zvýšil příjem z poplatku za ukládku odpadu cca o 2 – 3 mil. Kč ročně, dle
navezeného množství. Jedná se pouze o finanční výpomoc této rámcové smlouvy
s TS města Chomutova.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018 mezi firmou Skládka
Vrbička s.r.o., se sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131
(příjemce) a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 11)
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01
Podbořany a Městysem Nepomyšl o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová
dotace – s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018.
Dne 20.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost jednatele
Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany p. Zuliko Vychytila o finanční spoluúčast na
dopravu odpadu s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018. Tuto žádost společně se
Smlouvu o poskytnutí příspěvku obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce
– účelová dotace – s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018 mezi firmou Skládka
Vrbička s.r.o., se sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131
(příjemce) a Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Návrh nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a Městysem
Nepomyšl o pronájmu pozemků pro vybudování sběrného dvora v Nepomyšli
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh nájemní smlouvy mezi
Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a Městysem Nepomyšl o pronájmu pozemků
za účelem provozování sběrného dvora.
Předmětem nájmu této smlouvy je pozemek st.p.č. 259 v k.ú. Nepomyšl, druh
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 408 m2 , jehož součástí je zbořená jiná
stavba a pozemek p.č. 3061/1, druh ostatní plocha o výměře 62.985 m2 v k.ú.
Nepomyšl, vše zapsáno v listu vlastnictví č. 217 pro obec a k.ú. Nepomyšl.
Celkové smluvní roční nájemné činí 14.520,- Kč.
Nájemní poměr se uzavírá na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2023.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem,
a.s. Božičany a Městysem Nepomyšl o pronájmu pozemku st.p.č. 259 o výměře
408 m2 a pozemku p.č. 3061/6 o výměře 62.985 m 2, vše v obci a k.ú. Nepomyšl
za účelem provozování sběrného dvora za roční nájemné ve výši 14.520,- Kč
na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.8.2023 a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Informace o rozpočtových opatřeních č. 8/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Rozpočtové opatření
č. 8/2017
č. 8/2017
- zvyšují se příjmy – daň z hazardních her ............................................................... + 32 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy – příjmy z prodeje OHDM ....................... + 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod – nákup ostatních služeb ...... + 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zájmová činnost v kultuře – nákup ostatních služeb ............... + 10 tis. Kč

8

- zvyšují se výdaje – pohřebnictví – opravy a udržování............................................ .+ 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – nákup ostatních služeb .......... .+ 8 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitost kultury – ostatní osobní výdaje .…………... + 10 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 8/2017 dle
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 14)
Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2017
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán práce Zastupitelstva
městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2017 kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci
2017 a v srpnu 2017 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva
městyse Nepomyšl neproběhne, ale pokud to bude nutné, svolá starosta
mimořádné zasedání.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na
2. pololetí 2017, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2017 a v srpnu 2017
z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
neproběhne
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15)
Žádost manželů Bohuslava a Jany Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 8 o
půjčku z fondu rozvoje bydlení na výměnu kotle v objektu čp. 8 v Nepomyšli.
Dne 28.6.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost manželů
Bohuslava a Jany Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 8 o půjčku ve výši 50.000,Kč z Fondu rozvoje bydlení dle Titulu č. 2 – výměna neekologického kotle za
kotel ekologický v objektu čp. 8 v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi zastupitelé
před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle
Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a
modernizace bytového fondu – Titulu č. 2 – výměna kotle – výměna
neekologického kotle za kotel ekologický v objektu čp. 8 v Nepomyšli
manželům Bohuslavovi a Janě Tempelovým, bytem Nepomyšl čp. 8.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 16) DISKUSE
Josef Lněníček
- V pondělí 26.6.2017 proběhlo setkání starostů městyse Nepomyšl
(Antonín Lněníček, Josef Kříž a Josef Lněníček) s M. Morávkem
z nakladatelství Koniáš ohledně kapitoly mapující období 1990 – 2017
pro vznik knihy o obci Nepomyšl
- V sobotu 8.7.2017 proběhnou od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti oslavy
70. výročí založení TJ Nepomyšl - oddílu kopaná
- Informace Újezdního úřadu Hradiště o výcviku ve vojenském újezdu
Hradiště v červenci 2017, zvýšený pohyb vojenské techniky na
komunikacích v okolí vojenského újezdu, zvýšená hlučnost, letecká činnost
- Informace firmy EKO-KOM, a.s. o množství odpadu, který naše obec
vytřídila v roce 2016 a předala k využití. Jedná se o celkem 12,907 tun za
částku 44.935,- Kč
- Na poště Partner v Nepomyšli bude po dobu dovolené od 3.7.2017 do
14.7.2017 pouze v době od 10.00 do 13.00 hodin
- Účetní dovolená od 3.7.2017 do 7.7.2017
- Kadeřnice v Nepomyšli bude až ve středu 12.7.2017 od 13.00 do 17.00
hodin
Pavel Bartuška
– počasí na nátěr barvy kostela v Nepomyšli dle vyjádření výrobce barvy stále
není vhodné, je problém s osloveným dodavatelem barvy, který nedá žádnou
záruku na silikátovou barvu
Vladan Strunz
- navrhl podat stížnost na místní řidiče a řidičky autobusů, kteří jezdí rychle,
vynechávají zastávky, jezdí jinými trasami a přijíždí značně pozdě, jsou drzí.
Např. při poruše autobusu dne 20.6.2017 nechal řidič v obci Krásný Dvůr
vystoupit malé děti u domu p. Roubala a ti musely jít pěšky přes celou obec až ke
škole. Přitom řidič byl pojízdný a odjel tímto porouchaným autobusem.
Otevřela se bouřlivá diskuse, kde všichni zastupitelé s touto situací souhlasili a
potvrdili to svými zkušenostmi s výše uvedenými řidiči autobusů a s konkrétně
vyprávěly, kdy se co přihodilo. Na základě toho bylo domluveno, že pan starosta
zašle písemnou stížnost na Odbor dopravy Ústeckého kraje.
Ing. Jaroslav Vávra – 3x mne navštívil p. Šmejkal z obce Chmelištná. Přiznám
se, já jsem toho člověka nikdy neznal. Ty řeči, co vedl, tak to mi moc neřeklo. Co
jsem z toho já stačil vybrat, tak si stěžoval na starostu, že nasázel túje před
barákem, starosta mu slíbil, že mu je zaplatí a nezaplatil. Stěžoval si na

10

nepořádek v obci, na lidi v obci, že mu tam někdo údajně po p. Čihákovi polili a
zničili túje nějakou chemikálií.
Řekl jsem mu můj názor, že by měl zavolat Policii ČR. Slíbil jsem mu, že to dnes
před Vámi přednesu, tak to přednáším. Já jsem po té tu obec prošel, ale že by to
bylo nějak zakálený, to ne, vesnice je to pěkná.
Když jsem tam byl, druhá věc je, koukal jsem, že je vypuštěn rybníček, že se
rozebírá hráz, tak jsem se chtěl zeptat, když na revitalizaci rybníka ve
Chmelištné byla podána žádost na dotaci, co se tam děje?
Josef Lněníček
- na stížnost p. Šmejkala musím reagovat: pokaždé, když mi pan Šmejkal volal
nebo osobně kontaktoval ohledně údajné protiprávní činnosti pana Staňka
v obci Chmelištná, tak jsem p. Šmejkalovi doporučil obrátit se na Policii ČR,
která toto má ve své kompetenci.
Co se týče tújí vysázených před jeho nemovitostí, je pravdou, že pokud si občané
vysází květiny nebo jinou okrasnou zeleň před svou nemovitostí na obecním
pozemku, zastupitelé schválili, že částku za nákup zeleně proplatí na základě
účtu. Bohužel, pan Šmejkal nám do dnešního nepředložil žádný účet za
zakoupené túje.
Vzhledem k tomu, že jsme s dotací na revitalizaci rybníka ve Chmelištné
neuspěli, rozhodli jsme se, že opravu hráze, opravu výpusti a úpravu dna
rybníka provedeme z vlastních zdrojů.
Mgr. Zd. Lněníčková
Uvedla, že pan Šmejkal si svého času stěžoval na úřadu městyse Nepomyšl ústně
i písemně opakovaně na stejné problémy (únik hospodářských zvířat, pastva na
části návsi, která není majetkem městyse Nepomyšl, majetkoprávní (újma na
majetku) a občanskoprávní (vztahy se sousedy) stížnosti atd.). Byl opakovaně
seznámen s faktem, že žádný z výše popsaných problémů nemůže v souladu
s platnou legislativou řešit městys Nepomyšl, ale že se musí obrátit na příslušné
kompetentní orgány (Policie ČR, Přestupková komise MěÚ Podbořany, Státní
veterinární správa atd.). Protože stížnosti ze strany pana Šmejkala nadále
pokračovaly, vyšel v Nepomyšlovinách dlouhý článek, kde na základě všech
písemných stížností bylo panu Šmejkalovi detailně popsáno, jak má své potíže
v souladu se zákonem řešit. Pan Šmejkal svých zákonných práv nikdy nevyužil a
stále se domáhal a jak je vidno, domáhá řešení od městyse Nepomyšl, která
k tomu není oprávněná. Toto se již řešilo mnohokrát, ale stěžovatel sám nemá
vůli problémy skutečně řešit, ale usiluje jen o opakované neopodstatněné
napadání vedení městyse Nepomyšl pro nečinnost. Chce-li své potíže skutečně
řešit, je na něm, aby se konečně obrátil na správný úřad. Městys Nepomyšl již
v kauze pana Šmejkala nemůže více konat.
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ad 17) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 30. zasedání, konaného
dne 30. června 2017
I. bere na vědomí:
1) Informaci o rozpočtových opatřeních č. 8/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 15)
a ověřovatele zápisu Mgr. Zdenku Lněníčkovou a Martina Kašeho
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016 a
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2016 s vyjádřením souhlasu „bez
výhrad“.
3) Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2016.
4) Převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016 ve výši
9.719.823,12 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na
účet 432 (nerozdělený zisk).
5) Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004482‚ Dětaň,
kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ Distribuce , a.s. a Městysem
Nepomyšl a pověření Josefa Lněníčka , starosty městyse Nepomyšl k podpisu
této smlouvy.
6) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
s účinnosti dnem schválení.
7) Dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102
v Nepomyšli“ firmu Tignum s.r.o., 266 01 Lhotka u Berouna 5, Chyňava, IČ:
043 68 002 za cenu 286.955,- Kč bez DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za
provedení díla.
8) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši do
200 tis. Kč na zakoupení staršího vozidla pro potřeby JSDH Nepomyšl.
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9) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018 mezi firmou Skládka Vrbička s.r.o., se
sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131 (příjemce) a
Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
10) Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu
dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků obce – účelová dotace –
s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018 mezi firmou Skládka Vrbička s.r.o., se
sídlem Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131 (příjemce) a
Městysem Nepomyšl (poskytovatel) a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
11) Uzavření nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a
Městysem Nepomyšl o pronájmu pozemku st.p.č. 259 o výměře 408 m2 a
pozemku p.č. 3061/6 o výměře 62.985 m2, vše v obci a k.ú. Nepomyšl za účelem
provozování sběrného dvora za roční nájemné ve výši 14.520,- Kč na dobu
určitou od 1.9.2017 do 31.8.2023 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
12) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2017, kde je mimo
jiné uvedeno, že v červenci 2017 a v srpnu 2017 z důvodu dovolených a
prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
13) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí
půjčky ve výši 50.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse
Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového
fondu – Titulu č. 2 – výměna kotle – výměna neekologického kotle za kotel
ekologický v objektu čp. 8 v Nepomyšli manželům Bohuslavovi a Janě
Tempelovým, bytem Nepomyšl čp. 8.

III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
1) Zaslat dopis na odbor dopravy Ústeckého kraje ohledně podání stížnosti na
místní autobusovou dopravu
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ad 18) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.17
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Mgr. Zdenka Lněníčková

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 17.07.2017
Morávková Renata, zápis obsahuje 14 stran a 17 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 30. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2016
Zpráva o výsledku prozkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2016 + výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2016
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu č. IE-12-4004482, Dětaň, kabelizace NN, ppč. 688/1, vol.NN, kNN mezi ČEZ Distribuce, a.s. a
Městyse Nepomyšl
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl
Výběr dodavatele na akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čřp. 102 v Nepomyšli“ dle
poptávkového řízení – 3 rozpočty navrhovaných opatření dodavatelů
Žádost velitele JSDH Nepomyšl o uvolnění finančních prostředků na nákup dopravního automobilu JSDH
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany a Městysem Nepomyšl
o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.9.2017 do 28.2.2018
Smlouva mezi společností Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany a Městysem Nepomyšl
o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu dodavateli odpadu na skládku odpadů z prostředků
obce – účelová dotace – s trváním od 1.3.2018 do 31.8.2018
Návrh nájemní smlouvy mezi Sedleckým kaolinem, a.s. Božičany a Městysem Nepomyšl o pronájmu
pozemků pro vybudování sběrného dvora v Nepomyšli
Informace o rozpočtových opatřením č. 8/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2017
Žádost manželů Bohuslava a Jany Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 8 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na
výměnu kotle v objektu čp. 8 v Nepomyšli
Informace Újezdního úřadu Hradiště o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště v červenci 2017
Přehled firmy EKO-KOM o množství odpadu, který městys Nepomyšl vytřídil v roce 2016 a předal k využití
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