ZÁPIS
z 34. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
24. listopadu 2017 od 18.00 hodin do 19.13 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Antonín Lněníček, Miloš August,
Vladan Strunz, Martin Kaše

Omluveni: Dana Lněníčková, Mgr. Zdenka Lněníčková, Ing. Jaroslav Vávra
Hosté:
1
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
34. 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
Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018
Informace k OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů + rozúčtování skutečných nákladů r. 2016 na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
6. Prodej dle Záměru městyse Nepomyšl č. 18/2017 – prodej pozemku č. 3/2
o výměře 723 m3, druh ostatní plocha a prodej pozemku č. 3/4 o výměře
77 m2, druh ostatní plocha, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan.
7. Žádost I. Vlčkové, bytem Žatec o prodej části pozemku č. 217/12 o výměře
430 m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan
8. Žádost I. Vlčkové, bytem Žatec o prodej části pozemku č. 217/12 o výměře
65 m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves
u Podbořan
1.
2.
3.
4.
5.

1

9. Žádost V. Městky, bytem Praha 9 o odkoupení části pozemku č. 217/12
o výměře 120 m2, druh ost.plocha, ost.komunikace v obci Nepomyšl a k.ú.
Nová Ves u Podbořan
10.Žádost V. Městky, bytem Praha 9 o odkoupení části pozemku č. 217/12
o výměře 23 m2, druh ost.plocha, ost.komunikace v obci Nepomyšl a k.ú.
Nová Ves u Podbořan
11.Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku č.
4046/1
o výměře 385 m2, druh ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú.
Nepomyšl
12.Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru.
13.Žádost Milana Soboty, bytem Dvérce čp. 21 o poskytnutí finančního
příspěvku na vybudování jímky na vyvážení odpadních vod.
14.Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012726 mezi
ČEZ Distribuce, a.s a Městysem Nepomyšl – dokončení stavby
„Nepomyšl, ppč. 3410/1 – kNN, Městys Nepomyšl lokalita RD“
15.Schválení vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na akci
„Oprava místní komunikace v Nepomyšli“ (u domu p. Rožnovské)
16.Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za rok 2017
17.Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2017
18.Informace o rozpočtových opatřeních č. 15-17/2017 dle Určení
pravomocí k rozpočtovým opatřením
19.Rozpočtové opatření č. 18/2017
20.Kronikářské práce
21.Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2017
Doplnění programu
22. Žádost ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané
v roce 2018
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Doplnění programu
23. Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání akce
„Vánoční posezení“.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

24. Diskuse
25. Usnesení
26. Závěr
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po
doplnění bodu 22) a 23) a ověřovatele zápisu p. Martina Kašeho a p. Antonína
Lněníčka.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou.
ad 3)
Zpráva z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2017 seznámil přítomné
člen kontrolního výboru Vladan Strunz. Byla provedena kontrola usnesení z 33.
zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
20.11.2017.
ad 4)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018
Všichni zastupitelé obdrželi dodatečně e-mailem dne 22.11.2017 návrh rozpočtu
městyse Nepomyšl na rok 2018, který bude, spolu s výkazem o plnění rozpočtu
sestaveným k 31.10.2017, vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou
dobu. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl je schodkový. Příjmová strana
rozpočtu počítá s příjmy 19.500 tis. Kč, výdajová strana rozpočtu počítá s výdaji
42.000 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 22.500 tis. Kč bude kryt finančními
prostředky ušetřených z minulých let.
Příjmy
Výdaje

19.500 tis. Kč + financování 22.500 tis. Kč
42.000 tis. Kč

42.000 tis. Kč
42.000 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018
s tím, že lhůta pro podání připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2018 je
15. 12. 2017, aby tyto připomínky mohly být projednány v rámci jeho
schvalování Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne 18.12.2017.
Příjmy 19.500 tis. Kč + financování 22.500 tis. Kč 42.000 tis. Kč
Výdaje 42.000 tis. Kč
42.000 tis. Kč
ad 5)
Informace k OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů + rozúčtování skutečných nákladů r. 2016 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami informaci k obecně závazné
vyhlášce městyse Nepomyšl č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
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odpadů. Dle telefonického vyjádření zaměstnance Ministerstva vnitra ČR,
oddělení dozoru Ústí nad Labem ze dne 14.11.2017 bylo konstatováno, že pokud
zůstane místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako
v obecně závazné vyhlášce č. 1/2016, není potřeba schvalovat novou Obecně
závaznou vyhlášku s platností od 1.1.2018, v platnosti zůstane OZV č. 1/2016.
Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu:
a) skutečné náklady roku 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily 375.510,86 Kč
b) počet osob (poplatníků) = 492
c) rozúčtování nákladů: 375.510,86 /492 = 763,- Kč/osobu.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informace k OZV č.1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, který pro rok 2018 zůstává ve výši:
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
ad 6)
Prodej dle Záměru městyse Nepomyšl č. 18/2017 – prodej pozemku č. 3/2 o
výměře 723 m2, druh ostatní plocha a prodej pozemku č. 3/4 o výměře 77 m 2,
druh ostatní plocha, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan.
Na minulém 33. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne
27.10.2017 bylo schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl
č. 18/2017 o prodeji pozemku č. 3/2 o výměře 723 m2, druh ostatní plocha a o
prodeji pozemku č. 3/4 o výměře 77 m2, druh ostatní plocha, vše v obci a k.ú.
Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2. Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami. Záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou
dobu. Jediným zájemcem o prodej těchto pozemků byl p. Miroslav Rybáček,
bytem Náměstí 80, 431 56 Mašťov.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku č. 3/2 o výměře 723 m2, druh ostatní
plocha a prodeje pozemku č. 3/4 o výměře 77 m 2, druh ostatní plocha, vše
v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan dle záměru městyse Nepomyšl
č. 18/2017 p. Miroslavu Rybáčkovi, bytem Náměstí 80, 431 56 Mašťov za cenu
25,- Kč/m2.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 7)
Žádost I. Vlčkové, bytem Žatec o prodej části pozemku č. 217/12 o výměře
430 m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan
Dne 18.9.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Ireny
Vlčkové, bytem Žatec, Dukelská 2272 o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře
430 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro schválení prodeje části obecního pozemku
č. 217/12 o výměře 430 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo prodej části obecního pozemku č. 217/12 o výměře
430 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan.
Hlasování:

pro: 0

proti: 6

zdrželi se: 0

ad 8)
Žádost I. Vlčkové, bytem Žatec o prodej části pozemku č. 217/12 o výměře 65
m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan
Dne 10.11.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Ireny
Vlčkové, bytem Žatec, Dukelská 2272 o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře
65 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro schválení prodeje části obecního pozemku
č. 217/12 o výměře 65 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo prodej části obecního pozemku č. 217/12 o výměře
65 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan.
Hlasování:

pro: 0

proti: 6

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost V. Městky, bytem Praha 9 o odkoupení části pozemku č. 217/12 o
výměře 120 m2, druh ost.plocha, ost.komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan
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Dne 3.11.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Václava
Městky, bytem Praha 9, Kojická 974 o odkoupení části obecního pozemku č.
217/12 o výměře 120 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé
společně s pozvánkami.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro schválení prodeje části obecního pozemku
č. 217/12 o výměře 120 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo prodej části obecního pozemku č. 217/12 o výměře
120 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan.
Hlasování:

pro: 0

proti: 6

zdrželi se: 0

ad 10)
Žádost V. Městky, bytem Praha 9 o odkoupení části pozemku č. 217/12 o
výměře 23 m2, druh ost.plocha, ost.komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová
Ves u Podbořan
Dne 3.11.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Václava
Městky, bytem Praha 9, Kojická 974 o odkoupení části obecního pozemku č.
217/12 o výměře 23 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v obci
Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé
společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo, aby městys Nepomyšl nechal oddělit část obecního
pozemku č. 217/12 o výměře 23 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace v
obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan pro následný prodej.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku č. 4046/1 o
výměře 385 m2, druh ostatní plocha, jiná plocha 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. 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 na 29. zasedání ZM dne 26.5.2017 navrženo, aby byla z pozemku č. 4046
geometrickým zaměřením oddělena část pro přístup na pozemek č. 4323.
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Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Geometrický plán č. 44253/2017, kde byl pozemek č. 4046 rozdělen dle výše uvedeného a nově označen
p.č. 4046/1 o výměře 385 m 2 a p.č. 4046/2 o výměře 17 m2 (přístup na pozemek
č. 4323).
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl o
prodeji pozemku č. 4046/1, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 385 m 2
v obci a k.ú. Nepomyšl, který byl oddělen GP č.442-53/2017 z pozemku č. 4046
za cenu 25,- Kč/m2 + 5.750,- Kč za rozdělení pozemků.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o poskytnutí sponzorského daru.
Dne 13.11.2017 byla doručena na úřad městyse Nepomyšl žádost Mgr. Ivany
Bejčkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Krásném Dvoře o
poskytnutí sponzorského daru ve výši 20.000,- Kč na nákup vánočních dárků a
školních pomůcek pro děti z mateřské školy a pro žáky ze základní školy. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 20 tis. Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Základní
školou a Mateřskou školou Krásný Dvůr, zastoupenou Mgr. Ivanou
Bejčkovou, ředitelkou školy a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši
20.000,- Kč na nákup vánočních dárků a školních pomůcek pro děti
z mateřské školy a pro žáky ze základní školy Krásný Dvůr a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Žádost Milana Soboty, bytem Dvérce čp. 21 o poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování jímky na vyvážení odpadních vod.
Dne 10.11.2017 podal p. Milan Sobota, bytem Dvérce čp. 21 žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na vybudování jímky na vyvážení odpadních vod ve výši
27.229,- Kč dle Zásad městyse Nepomyšl pro poskytování finančního příspěvku
na vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný
způsob individuálního ekologického řešení likvidace odpadních vod. Milan
Sobota splnil všechny podmínky dle stanovených „Zásad“. Tuto žádost včetně
„Zásad“ obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 27.229,- Kč p. Milanovi Sobotovi, bytem Dvérce čp. 21 na
vybudování jímky na vyvážení odpadních vod dle Zásad městyse Nepomyšl pro
poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních
vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuálního ekologického
řešení likvidace odpadních vod.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012726 mezi ČEZ
Distribuce, a.s a Městysem Nepomyšl – dokončení stavby „Nepomyšl, ppč.
3410/1 – kNN, Městys Nepomyšl lokalita RD“
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-4012726 mezi ČEZ Distribuce, a.s (strana
oprávněná) a Městysem Nepomyšl (strana povinná) – dokončení stavby
„Nepomyšl, ppč. 3410/1 – kNN, Městys Nepomyšl lokalita RD“. Rozsah věcného
břemene na dotčených nemovitostech podle této smlouvy je vymezen
v geometrickém plánu č. 400-138/2015 a 425-20/2017 potvrzený Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec dne 15.3.2016 a
28.4.2017 pod č.33/2016 a 17/2017.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-4012726 mezi ČEZ Distribuce, a.s (strana oprávněná) a
Městysem Nepomyšl (strana povinná) a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15)
Schválení vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava
místní komunikace v Nepomyšli“ (u domu p. Rožnovské)
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na
akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“. Jedná se o komunikaci na
části pozemku č. 3405/1 v obci a k.ú. Nepomyšl směrem od nemovitosti manž.
Dornových po nemovitost manž. Kováčových a po nemovitost Ing. Semeráda.
Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele, aby navrhli firmy splňující
podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání
tohoto výběrového řízení.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
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ad 16)
Návrh odměny pro p. Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za rok 2017
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. Zastupitelé navrhli zvýšit odměnu na
22 tis. Kč čistého.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na odměnu ve výši 22.000,- 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: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 17)
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
Nepomyšl k 31.12.2017
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán inventur na rok 2017,
kde jsou jmenovitě navrženi předsedové a členové inventarizačních komisí:
Inventarizační komise č. 1
(budova úřadu městyse, skladu, služeb, vodárny a ČOV)
Předseda: Miloš August
Členové: Antonín Lněníček, Martin Kaše, Pavel Bartuška a Josef Lněníček
Inventarizační komise č. 2
(budova kulturního domu a pivnice)
Předseda: Dana Lněníčková
Členové: Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková
Inventarizační komise č. 3
(budova požární zbrojnice)
Předseda: Vladimír Vázler
Členové: Rudolf Zeman, Vladan Strunz
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2017.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
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ad 18)
Informace o rozpočtových opatřeních č. 15-17/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami rozpočtová opatření
č. 15-17/2017.
č. 15/2017
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – dotace na volby
do Poslanecké sněmovny PČR ................................................................................. + 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do Parlamentu ČR – nákup materiálu ............................ + 15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do Parlamentu ČR – pohoštění ......................................... + 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – volby do Parlamentu ČR – ostatní osobní výdaje ................... + 10 tis. Kč
č. 16/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy,haly,stavby ................... - 78 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pěstební činnost – nákup ostatních služeb............................... .+ 24 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly
– nákup ostatních služeb .......................................................................................... .+ 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup materiálu ........................ .+ 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup ostatních služeb .............. .+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – vydavatelská činnost – ostatní osobní výdaje ............................ .+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – zachování a obnova kulturních památek – nákup ostatních
služeb ...................................................................................................................... .+ 16 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – nákup materiálu ................................. .+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – el. energie .......................................... .+ 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné pojistné zaměstnanců
na úrazové pojištění Kooperativa ........................................................................... .+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy - nájemné .............................................. .+ 17 tis. Kč
č. 17/2017
- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
- dotace na platy pracovníků VPP od Úřadu práce v ........................................... + 145 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP .............................................................. .+ 95 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné pojištění na sociální
zabezpečení ............................................................................................................ .+ 50 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtových opatřeních
č. 15-17/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 19)
Rozpočtové opatření č. 18/2017
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami rozpočtová opatření
č. 18/2017.
č. 18/2017
- snižují se výdaje – využití volného času dětí a mládeže – budovy,haly,stavby .. - 1.000 tis. Kč
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy,haly,stavby ............. - 1.832 tis. Kč
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- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení - budovy,haly,stavby ................................ + 900 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – sběr a svoz komunálních odpadů – neinvestiční transfery
právnickým osobám .......................................................................................... + 1.932 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Rozpočtové opatření č. 18/2017 se snížením objemu
rozpočtu ve výdajích o částku 2.832 tis. Kč a s navýšením objemu rozpočtu ve
výdajích o částku 2.832 tis. Kč
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 20)
Kronikářské práce
Zastupitelé na předminulém zasedání po zhlédnutí kronikářské práce p. M. Hory
konstatovali, že výše odměny neodpovídá provedené kronikářské práci. Z tohoto
důvodu neschválili uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl
ve výši 30 tis. Kč pro odměnu za kronikářské práce p. Milanovi Horovi, bytem
Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že městys Nepomyšl již dlouhou dobu nemůže
najít kronikáře pro městys Nepomyšl, bylo nabídnuto Mgr. Zd. Lněníčkovou, že
by zpracovávala kroniku od října 2017. Zastupitelé diskutovali ohledně výše
odměny za tyto kronikářské práce. Postupně bylo navrhováno odměňovat
kronikářku paušální částkou měsíčně, nebo částkou za normostranu, nebo
paušálně ročně atd. Závěrem bylo domluveno, že Mgr. Zd. Lněníčková
vypracuje měsíc říjen 2017 a práci předá na dnešním jednání zastupitelstva
k projednání ohledně odměny za kronikářské práce.
Vzhledem k tomu, že zastupitelka Mgr. Zd. Lněníčková se omluvila z dnešního
jednání, vzalo ZM tento bod pouze na vědomí.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí bod ad 20) Kronikářské práce.
ad 21)
Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2017
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 pondělí 18.12.2017
od 19.00 hodin.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přesunutí termínu prosincového zasedání
Zastupitelstva městyse Nepomyšl na pondělí 18.12.2017 od 19.00 hodin.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 22)
Žádost ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané
v roce 2018
Dne 21. 11. 2017 podala p. Petra Červená, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2018 ve výši
30.000,- Kč. Jedná se o tradiční Dětský maškarní ples (8.000,- Kč), Oslavu
MDŽ (4.000,- Kč), Den dětí (10.000,- Kč), Jarní pochod zdraví (2.000,- Kč),
Drakiádu (4.000,- Kč) a Lampiónový průvod + tvořivé odpoledne s diskotékou
(2.000,- Kč). Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání
zastupitelstva. Bylo konstatováno, že každý, kdo obdrží od obce finanční
příspěvek na akce, bude povinen podávat z každé dotované akce písemnou
zprávu do kroniky obce Nepomyšl.
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 30.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2018
s názvem Tradiční maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Jarní pochod zdraví,
Drakiáda a Lampiónový průvod a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 23)
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na pořádání akce
„Vánoční posezení“.
Dne 22.11.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Moniky Zlé,
předsedkyně Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finanční
podpory ve výši 4.000,- Kč (vánoční dárky 2.500,- Kč, potraviny atd. 1.500,- Kč)
na pořádání akce „Vánoční posezení“. Jedná se o financování vánočních dárků
a nákup potravin na předštědrovečerní večeři, která se uskuteční dle
prosincového zastupitelstva v prostorech MC Jablíčko z Nepomyšle. Tuto žádost
obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání zastupitelstva. Bylo konstatováno, že
každý, kdo obdrží od obce finanční příspěvek na akce, bude povinen podávat
z každé dotované akce písemnou zprávu do kroniky obce Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
Monikou Zlou, předsedkyní MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí dotace ve
výši 4.000,- Kč na pořádání akce s názvem „Vánoční posezení“ a pověření
Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 24) DISKUSE
Josef Lněníček
- V sobotu 25. listopadu 2017 proběhne od 11.00 do 11.20 hodin bezplatný
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
- V sobotu 2.12.2017 se koná od 13.00 hodin již desátý ročník
Mikulášského jarmarku v Nepomyšli
- V době konání Mikulášského jarmarku bude uzavřena komunikace
směrem na Podbořanský Rohozec
- V době konání Mikulášského jarmarku se uskuteční soutěžní výstava
obrázků malých hasičů ve vestibulu budovy úřadu městyse Nepomyšl
- Z důvodu pokládky nového živičného povrchu bude v období od
25.11.2017 do 9.12.2017 uzavřena silnice III. třídy z Mašťova na
Němčany, objízdná trasa povede přes Nepomyšl a Podbořanský Rohozec
- Informoval o nahlášení na údajné týrání koní ve Dvércích
- Informoval o nahlášení úhynu ryb v rybníku ve Dvércích
- Informoval o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště v prosinci 2017
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pořízení Územního plánu obce
Nepomyšl a přidružených obcí. Výběrové řízení proběhne před
prosincovém jednání zastupitelstva v pondělí 18.12.2017 od 18.15 hodin.
Miloš August
- Nesvítí lampa veřejného osvětlení směrem na Podbořanský Rohozec,
na které je instalován měřič rychlosti
Martin Kaše
- Upozornil, že u nemovitosti paní R. Rožnovské je nevzhledně položená
elektřina přes potok
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ad 25) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 34. zasedání, konaného
dne 24. listopadu 2017
I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2017
2) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018, s tím že lhůta pro podání
připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2018 je 15.12.2017, aby mohly být
projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem městyse Nepomyšl dne
18.12.2017
Příjmy 19.500 tis. Kč + financování 22.500 tis. Kč 42.000 tis. Kč
Výdaje 42.000 tis. Kč
42.000 tis. Kč
3)Informaci k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a informaci o rozúčtování skutečných nákladů r. 2016 na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2018 zůstává:
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

4) Informaci o Rozpočtových opatřeních č. 15-17/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
5) Kronikářské práce
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodů 22) a
23) a ověřovatele zápisu p. Martina Kašeho a p. Antonína Lněníčka.
2) Prodej pozemku č. 3/2 o výměře 723 m2, druh ostatní plocha a prodeje
pozemku č. 3/4 o výměře 77 m2, druh ostatní plocha, vše v obci Nepomyšl a
k.ú. Nová Ves u Podbořan dle záměru městyse Nepomyšl č. 18/2017
p. Miroslavu Rybáčkovi, bytem Náměstí 80, 431 56 Mašťov za cenu 25,- Kč/m2.
3) Aby městys Nepomyšl nechal na žádost Václava Městky, bytem Praha 9,
Kojická 974 oddělit část obecního pozemku č. 217/12 o výměře 23 m2, druh
ostatní komunikace, ostatní plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan
pro následný prodej
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4) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl o prodeji pozemku č. 4046/1,
druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 385 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl, který
byl oddělen GP č. 442-53/2017 z pozemku č. 4046 za cenu 25,- Kč/m2 + 5.750,Kč za rozdělení pozemků.
5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 20 tis.
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Základní školou a Mateřskou školou
Krásný Dvůr, zastoupenou Mgr. Ivanou Bejčkovou, ředitelkou školy a Městysem
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na nákup vánočních dárků a
školních pomůcek pro děti z mateřské školy a pro žáky ze základní školy Krásný
Dvůr a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
6) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 27.229,Kč p. Milanovi Sobotovi, bytem Dvérce čp. 21 na vybudování jímky na vyvážení
odpadních vod dle Zásad městyse Nepomyšl pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení
nebo na jiný způsob individuálního ekologického řešení likvidace odpadních
vod.
7) Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost č. IV-12-4012726
mezi ČEZ Distribuce, a.s (strana oprávněná) a Městysem Nepomyšl (strana
povinná) a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
8) Vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava místní
komunikace v Nepomyšli“. Jedná se o komunikaci na části pozemku č. 3405/1
v obci a k.ú. Nepomyšl směrem od nemovitosti manž. Dornových po nemovitost
manž. Kováčových a po nemovitost Ing. Semeráda. Zároveň starosta vyzval
všechny zastupitele, aby navrhli firmy splňující podmínky zadávací
dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání tohoto výběrového řízení.
9) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odměnu ve
výši 22.000,- Kč čistého pro paní Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl čp.
214 za celoroční péči o předškolní děti dojíždějící do ZŠ a MŠ Krásný Dvůr.
10) Plán inventur Městyse Nepomyšl na rok 2017.
11) Rozpočtové opatření č. 18/2017 se snížením objemu rozpočtu ve výdajích o
částku 2.832 tis. Kč a s navýšením objemu rozpočtu ve výdajích o částku 2.832
tis. Kč
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12) Přesunutí termínu prosincového zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl
na pondělí 18.12.2017 od 19.00 hodin.
13) 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 30.000,- Kč na pořádání akcí v roce 2018 s názvem Tradiční
maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Jarní pochod zdraví, Drakiáda a
Lampiónový průvod a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl
k podpisu této smlouvy.
14) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Monikou Zlou, předsedkyní
MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč na pořádání
akce s názvem „Vánoční posezení“ a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
III. neschvaluje:
1) Žádost Ireny Vlčkové, bytem Žatec, Dukelská 2272 o prodej části pozemku
č. 217/12 o výměře 430 m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a
k.ú. Nová Ves u Podbořan
2) Žádost Ireny Vlčkové, bytem Žatec, Dukelská 2272 o prodej části pozemku
č. 217/12 o výměře 65 m2, druh ost. plocha, ost. komunikace v obci Nepomyšl a
k.ú. Nová Ves u Podbořan
3) Žádost Václava Městky, bytem Praha 9, Kojická 974 o odkoupení části
obecního pozemku č. 217/12 o výměře 120 m2, druh ostatní plocha, ostatní
komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan.
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 26) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.13
hodin ukončil.
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……………………….....……
ověřovatel zápisu
Martin Kaše

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

…………………………..
starosta
Josef Lněníček
V Nepomyšli dne 27.11.2017
Morávková Renata, zápis obsahuje 17 stran a 20 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 34. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem dne 25.11.2017
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2018
Informace k OZV č. 1/2016 o místní poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů + rozúčtování skutečných nákladů r. 2016 na sběr a svoz
netříděného odpadu na osobu + OZV č. 1/2016
Záměr městyse Nepomyšl č.18/2017 o prodeji pozemku č. 3/2 o výměře 723 m2, druh ostatní plocha a
prodeji pozemku č. 3/4 o výměře 77 m2, druh ostatní plocha, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u
Podbořan + žádost M. Rybáčka, bytem Náměstí 80, 431 56 Mašťov o koupi těchto pozemků
Žádost I. Vlčkové, bytem Dukelská 2272, Žatec o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře 430 m2 , druh
ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan
Žádost I. Vlčkové, bytem Dukelská 2272, Žatec o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře 65 m 2 , druh
ostatní plocha, ostatní komunikace v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan
Žádost V. Městky, bytem Praha 9, Kojická 974 o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře 120 m2 , druh
ostatní plocha, ostatní komunikace a o koupi části pozemku č. 217/12 o výměře 23 m 2, druh ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan
Žádost R. Zítka, bytem Za Farou 395/18, Praha 5 o koupi části pozemku č. 4046/1 o výměře 385 m2, druh
ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Nepomyšl + Geometrický plán č. 442-53/2017
Žádost Mgr. Ivany Bejčkové, ředitelky ZŠ a MŠ v Krásném Dvoře o poskytnutí sponzorského daru ve výši
20.000,- Kč na nákup vánočních dárků a školních pomůcek pro děti z MŠ a pro žáky ze ZŠ
Žádost M. Soboty, bytem Dvérce čp. 21 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 27.229,- Kč na
vybudování jímky na vyvážení odpadních vod
Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4012726 mezi ČEZ Distribuce, a.s. (strana
oprávněná) a Městysem Nepomyšl (strana povinná) – dokončení stavby „Nepomyšl, ppč. 3410/1 – kNN,
Městys Nepomyšl lokalita RD“
Plánek komunikace ohledně vyhlášení výběrového řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava místní
komunikace v Nepomyšl“
Plán inventur městyse Nepomyšl na rok 2017
Informace o rozpočtových opatřeních č. 15-17/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
Rozpočtové opatření č. 18/2017
Žádost Petry Červené, předsedkyně MS ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,Kč na akce konané v roce 2018
Žádost Moniky Zlé, předsedkyně Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 4.000,- Kč na pořádání akce „Vánoční posezení“
Informace o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště v prosince 2017
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