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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Lednové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl proběhlo v pátek 27. ledna 2017 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse Nepomyšl. Přítomno bylo 8 zastupitelů, omluven byl Ing. Jaroslav Vávra. Zastupitelstvo
bylo usnášeníschopné.
Zastupitelé schválili prodej dle záměru městyse Nepomyšl č. 1/2017 – prodej pozemku č. 3057/3 o výměře 144
m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru
nemovitostí do společného jmění manželů Bohumila a Jaroslavy Toušových, oba bytem Nepomyšl čp. 164.
Dalším bodem bylo přidělení bytu č. 3 v domě čp. 79 v Nepomyšli, který se uvolnil po p. Michalu Filipovi. O tento
byt měli zájem pouze dva zájemci: paní Hana Krausová, bytem Nepomyšl čp. 157 a pan Libor Sýkora, t.č. bytem
Nepomyšl čp. 94. Jako při každém přidělování obecního bytu bylo přistoupeno k tajnému hlasování, kde paní Hana
Krausová získala celkem 5 hlasů proti 3 hlasům pro p. Libora Sýkoru. Na základě toho bylo schváleno přidělení bytu
č. 3 v Nepomyšli čp. 79 v Nepomyšli dle tajného hlasování paní Haně Krausové, bytem Nepomyšl čp. 157 s
uzavřením smlouvy na dobu určitou 6 měsíců. V případě řádné úhrady nájemného se tato nájemní smlouva bude
prodlužovat na další období 6 měsíců.
Zastupitelé dále schválili uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl, zastoupeného předsedou TJ Nepomyšl p. Josefem Křížem,
bytem Nepomyšl čp. 81 o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na sportovní činnost v roce 2017 po řádném
vyúčtování získané dotace za rok 2016 v termínu do 31.3.2017.
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Dále zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Evou Blahůškovou, předsedkyní organizace Svazu tělesně postižených v ČR,
a.s., Místní organizace Podbořany o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč za účelem částečného pokrytí zajištění
aktivit organizace pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany v roce 2017.
Dalšími body bylo schválení změny katastrální (obecní) hranice v prostoru „Březovského potoka“, kde dojde k
odstranění spůlné hranice mezi parcelami KN 1550 k.ú. Krásný Dvůr a KN 850 k.ú. Chmelištná. Z katastrálního
území Krásný Dvůr do katastrálního území Chmelištná se převede 1.897 m 2 a z katastrálního území Chmelištná do
katastrálního území Krásný Dvůr se převede stejná plocha o výměře 1.897 m 2.
Dále se projednávala žádost Kristiny Kašové, předsedkyně výboru spolku „S kopytem za zábavou SAGA Nepomyšl,
z.s.“ o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku na adrese městyse Nepomyšl, Nepomyšl čp. 102. Na
základě doporučení právního zástupce městyse Nepomyšl Mgr. Dany Holé zastupitelé neschválili žádost spolku „S
kopytem za zábavou SAGA Nepomyšl, z.s.“ o souhlas vlastníka nemovitosti Městyse Nepomyšl s umístěním sídla
výše uvedeného spolku na adrese městyse Nepomyšl čp. 102 z důvodu obavy z možného budoucího rizika úpadku
spolku a s tím spojených majetkových problémů, např. možných exekucí na majetek spolku.
Na závěr vzali zastupitelé na vědomí informaci o Rozpočtových opatřeních č. 17 – 19/2016 dle Určení pravomocí k
rozpočtovým opatřením.
Renata Morávková
Referentka úřadu městyse Nepomyšl

ÚŘAD MĚSTYS INFORMUJE …
Úřední hodiny Partnera České Pošty
od 1. ledna 2017 pošta Partner v Nepomyšl rozšířila úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

- 11:00
- 11:00
- 11:00
- 11:00
- 11:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

- 16:30
- 15:00
- 16:30
- 15:00
- 16:30

V těchto úředních hodinách paní Jana Glončáková, vedoucí pošty Partner, mimo vyřizování poštovních záležitostí
také vybírá 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 výše uvedené poplatky městyse Nepomyšl vybírá v kanceláři úřadu městyse
Nepomyšl Renata Morávková, účetní městyse Nepomyšl.
Jana Glončáková
Vedoucí pošty Nepomyšl

Nové služby Partnera České Pošty
Od 1. února 2017 začíná na provozovně pošty Partner v Nepomyšli prodej:
* Dálničních známek (kupónů)
* Kolkových známek
* On-line dobíjení předplacených SIM karet
* Rozšířený prodej novin a časopisů od společnosti PNS
Jana Glončáková
Vedoucí pošty Nepomyšl
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Poplatky za odpady v roce 2017
Na svém zasedání 25. 11. 2016 schválilo zastupitelstvo městyse Nepomyšl Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatky za odpady budou v roce 2017 následující:
Týdenní svoz .................................................................................... 300 Kč/osobu/nemovitost/rok
14tidenní svoz (v lichých týdnech) .......................................................... 180 Kč/osobu/nemovitost/rok
Kombinovaný svoz (1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní
v lichých týdnech v letním období ............................................................ 240 Kč/osobu/nemovitost/rok
Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2017. Známky z loňského roku za odvoz popelnic platí pouze
do 28. 2. 2017.

Poplatky za psy v roce 2017
Poplatek za psy zůstává oproti loňskému roku nezměněn:



starobní důchodci
ostatní občané

30,- Kč za prvního psa
100,- Kč za prvního psa

45,- Kč za dalšího psa
150,- Kč za dalšího psa

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června 2017.

Poplatky za vodné a stočné v roce 2017
Poplatek za vodné a stočné činí 20,- Kč /m3.
Poplatek za vodné a stočné za 2. pololetí 2016 je splatný do 28.2.2017.

Zájezd do divadla v březnu 2017
Městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Palace v Praze v pátek 3. března 2017 na představení „Hvězdné
manýry“. Hrají: Lukáš Vaculík, Martin Zounar, Mahulena Bočanová /Adéla Gondíková/ Kamila Špráchalová, Vlasta
Žehrová/Olga Želenská, Ivana Andrlová/P.Rychlá, F.Tomsa a další.
Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli v 16.15 hodin. Představení začíná v 19.00 hodin. Vstupné
225,- Kč. Žádáme zájemce o provedení platby ihned při rezervaci vstupenek z důvodu omezeného počtu.

Zájezd do divadla v květnu 2017
Dále městys Nepomyšl pořádá zájezd do divadla Hybernia v Praze v pátek 19. května 2017 na muzikál „MEFISTO“.
Účinkují: Josef Vojtek, Jan Kříž, Petr Ryšavý, Ivana Korolová, Karolína Gudasová, Iva Marešová, Dita Hořínková,
Michal Novotný, Tomáš Trapl, Hana Křížková, Marti Pošta, Jiří Zonyga a další.
Odjezd autobusu od autobusové zastávky v Nepomyšli v 15.15 hodin. Představení začíná v 18.00 hodin. Vstupné
345,- Kč. Žádáme zájemce o provedení platby ihned při rezervaci vstupenek z důvodu omezeného počtu.

Renata Morávková
Referentka úřadu městyse Nepomyšl
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INFORMAČNÍ PELMEL
Proběhlo …
Tříkrálová sbírka v Nepomyšli
V pátek na Tři krále pod vedením Moniky Zlé vyrazili na první část obce (ulici na Pod. Rohozec, náměstí, zámek a
ulici ke hřbitovu) Natálka Vávrová (Kašpar), Eliška Gločáková (Melichar) a Martin Lněníček (Baltazar).
V sobotu se mrazy trochu zmírnili a tak jsme se vydali na druhou část obce (ulice „dvérecká“ a ,,podbořanská“),
tentokrát bez Martínka Lněníčka. Kašpara tak nahradila Monika Zlá.
V neděli na poslední část obce (směr Brody) vyrazila skupinka pod vedením Zdenky Lněníčkové. Martin Lněníček
(jako Kašpar), Matěj Lněníček (jako Melichar) a Mikuláš Lněníček (jako Baltazar). Během nedělní sbírky vystřídala
Matěje Lněníčka Eliška Glončáková.
Kasička č.1 (Monika Zlá )
= 3.962,- Kč
Kasička č.2 (Zdenka Lněníčková) = 1.570,- Kč
Za zpěvu tříkrálové koledy od dárců naši králové vybrali společně překrásných 5.532,- Kč.
Výsledek tedy více než krásný. Moc děkujeme všem dárcům za jejich dobrá srdce a koledníkům a koledničkám za
jejich ochotu obětovat se a i přes chlad, zimu a mokro, udělat něco pro druhého.

Monika Zlá
Předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle, z.s.
4

Nepomyšloviny č.1/2017

3.2.2017

Krmení ptáčků s Pandíky
Ptáček volá: Vítku, Jitko, sypte drobky na krmítko, čím víc dáte zrníček, tím víc bude písniček. Kdo se o mne
nepostará, bez písniček bude zjara.
Pandíci, tak jako každý rok touhle dobou, ani letos nezapomněli na ptáčky zpěváčky. Kruté mrazy trvají už pěkně
dlouho a tak je třeba ptáčkům pomoci s hledáním potravy. Tentokrát jsme se s dětmi vypravili směrem k dětské
aleji, kde jsme po cestě rozvěsili asi 15 lojových koulí a poté u školy jsme zavěsili dvě krmítka z pet lahví s ptačím
zobem.
:-)

Nina Smolková
Předsedkyně sdružení Pandíci
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CHYSTÁ SE ….

6

Nepomyšloviny č.1/2017

3.2.2017

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a Květa Tošnerová Vás zvou na setkání s promítáním
´
Čtvrtek 16.2.2017 v 17.00
Křížova vila, Zeyerova 344,
Žatec
Vstupné: základní 30,- Kč
snížené 20,- Kč

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a Květa Tošnerová Vás zvou na výstavu

Paměť Podbořanska

Vernisáž
12.1.2017 v 17.00 hodin
Křížova vila, Zeyerova 344, Žatec
Výstava potrvá do 19.2.2017

KULTURA
Kalendárium
04.2.2017
04.2.2017
11.2.2017
16.2.2017
12.1. – 19.2.2017

SDH Nepomyšl pořádá od 13.00 hodin Sáňkování s hasiči na čemkoli na kopci Beňák za
Kulturním domem v Nepomyšli, občerstvení zajitěno
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl od 18.00 hodin v hasičské zbrojnici
Výroční schůze TJ Nepomyšl od 14.00 hodin v hostinci M.Smutné v Nepomyšli
Od 17.00 hodin Setkání s promítáním „Krajina a pamětníci“ v Křížově vile v Žatci
Výstava s názvem „Paměť Podbořanska“ v Křížově vile v Žatci
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Od 17.30 hodin proběhne schůze Českého svazu rybářů MO Nepomyšl v zasedací místnosti
úřadu městyse Nepomyšl
Tradiční Maškarní ples s ČČK Nepomyšl. Dětský maškarní ples proběhne od 14.00 hodin v
Kulturním domě v Nepomyšli, vstupné 20 Kč/dospělí, 10 Kč/dítě.
Ples pro dospělé se uskuteční od 20.00 hodin v KD Nepomyšl, vstupné 100 Kč/osobu bez
masky, 80 Kč/osobu s maskou. Hraje skupina Medúza.
Zájezd do divadla Palace v Praze na představení Hvězdné manýry
Zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál Mefisto

18.2.2017

03.3.2017
19.5.2017

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslaví významné výročí … (nad 60 let)
05.1.2017
08.1.2017
11.1.2017
15.1.2017

Josef Homolka z Nepomyšle
Pavla Hromádková z Nepomyšle
Ludvík Pač z Nepomyšle
Mária Trochtová z Nepomyšle

17.1.2017 Artur Jandík z Dvérců
21.1.2017 Vítězslav Holub z Nepomyšle
31.1.2017 Bohuslav Tempel z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin přeje jubilantům k výročí vše nejlepší, pevné zdraví, veselou mysl a stálou lásku
jejich blízkých.

Opustili nás …
2.1.2017

Margita Jordánková z Nepomyšle

Redakční rada Nepomyšlovin vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast.

Přistěhovali se …
04.1.2017 Markéta Bryndová do Nepomyšle č.p. 50
04.1.2017 Michaela Bryndová do Nepomyšle č.p. 50
04.1.2017 Miroslava Gutzerová do Nepomyšle č.p. 126

Povinné údaje:
Název periodického tisku: Nepomyšloviny, Četnost (periodicita) vydávání: měsíčník, Místo vydávání: Nepomyšl, Evidenční číslo
periodického tisku přidělené ministerstvem: MK ČR E 20062, Název, sídlo a identifikační číslo vydavatele: Městys Nepomyšl,
Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL, IČ: 00 265 284.
Redakční rada:
Nina Smolková (předsedkyně redakční rady), Čížková Irena (místopředsedkyně redakční rady), Josef Lněníček, Václav Svoboda,
Jiřina Hábová, Zdenka Lněníčková (šéfredaktor)
Uzávěrka zpravodaje:
Uzávěrka č. 2/2017 bude 15.2.2017
Vaše příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu nepomysloviny@seznam.cz. Přijímáme i příspěvky v elektronické podobě
na flashdisku a příspěvky psané na stroji. Ručně psané příspěvky přijímáme pouze tehdy, jsou-li dobře čitelné. Ručně psané
příspěvky přijímá Úřad městyse Nepomyšl. Hrubé, vulgární, dehonestující či anonymní příspěvky nebudou otištěny (více
o pravidlech vydávání zpravodaje na www.nepomysl.snadno.eu). Rozsah Nepomyšlovin je omezen počtem 16 stran A4 - buďte
struční.
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