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Z Á P I S 
 
 

z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 
Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Miloš August, Mgr. Zdenka 

Lněníčková,  Vilém Dorn, Ing Jaroslav Vávra 
Omluveni:  Martin Kaše, Josef Kříž, Antonín Lněníček 
Hosté:  1 
Zasedání ZM je usnášeníschopné.  
 
23. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno. 
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM 
nesmí nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo 
bude uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásí. Členové ZM se též o slovo během 
jednání budou hlásit a nebudou se navzájem přerušovat. Nebudou-li tato pravidla 
dodržena, přeruší se jednání ZM  a svolá se v náhradním termínu. 
 
ad 1)  Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 

 
 

ad 2) PROGRAM 
 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 
3. Zápis z jednání kontrolního výboru 
4. Zápis z jednání finančního výboru 
5. Zpráva ze zasedání kulturní komise  
6. Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. 

v Nepomyšli o finanční či materiální podporu při pořádání akcí 
7. Žádost  o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování jímky na vyvážení 

odpadních vod u rodinného domu čp. 4 ve Dvércích  
8. Vyhodnocení nabídek na prodej traktoru ZETOR 5748, SPZ UOO 28-15,       

rok výroby 1976 z majetku městyse Nepomyšl 
9. Informace kronikářky městyse Nepomyšl 
10. Diskuse 
11. Usnesení 
12. Závěr   
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Schválení programu a ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a Mgr. Zdenku 
Lněníčkovou.  
 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             
a ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou. 
 
Hlasování:  pro: 6         proti: 0      zdrželi se: 0 
 
Dále starosta určil  zapisovatelku Renatu Morávkovou. 
 
ad 3) 
Zápis z jednání kontrolního výboru 
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 25.10.2012 seznámil přítomné 
předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra.  
 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 
25.10.2012.   
 
ad 4)  
Zápis z jednání finančního výboru 
Se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2012 seznámil přítomné 
předseda finančního výboru Miloš August.  
Program: 

1. Kontrola pokladních dokladů za období leden až červen 2012 
2. Kontrola pokladní knihy za období leden až červen 2012  
3. Kontrola dodržování rozpočtu městyse Nepomyšl za období 1-9/2012  

 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání finannčího výboru ze dne 
19.10.2012.   
 
ad 5) 
Zpráva ze zasedání kulturní komise 
Se zprávou ze zasedání kulturní komise ze dne 12.9.2012 seznámila přítomné 
předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenka Lněníčková.   
Program: 

1. Umístění pamětní desky na sochu sv. Mikuláše 
2. Dětské hřiště – oprava závad  
3. Podpora turistického ruchu v Nepomyšli 
4. Obecní kronika 
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5. Multifunkční centrum obce  
6. Křest knihy o Historii městečka Nepomyšl 
7. Projekt záchrany paměti městečka Nepomyšle 
8. Příprava Vítání občánků 2012 
9. Příprava Mikulášského jarmarku 2012  

 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu ze zasedání kulturní komise ze dne 
12.9.2012.   
 
ad 6) 
Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. v Nepomyšli o 
finanční či materiální podporu při pořádání akcí 
Dne 12.10.2012 byla doručena žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku 
„Pandíci“ o.s. v Nepomyšli o finanční podporu ve výši 2.000,- Kč na pořádání akce  
Strašákiáda, která proběhne dne 3.11.2012. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 
společně s pozvánkami.  
 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl schválilo  uvolnění finančních prostředků ve výši 2.000,- Kč 
Dětskému přírodovědnému kroužku „Pandíci“ o.s. v Nepomyšli na pořádání akce 
Strašákiáda, která se uskuteční 3.11.2012. 
 
Hlasování:  pro: 6         proti: 0      zdrželi se: 0 
 
ad 7) 
Žádost  o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování jímky na vyvážení 
odpadních vod u rodinného domu čp. 4 ve Dvércích  
Dne 12.10.2012 byla doručena žádost pana Vladimíra Vondráčka, bytem Dvérce     
čp. 4 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 33.904,- Kč na vybudování jímky na 
vyvážení odpadních vod u rodinného domu čp. 4 ve Dvércích. Tuto žádost obdrželi 
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  
 
Na 2. zasedání ZM konaného dne 27.12.2010 v usnesení č. II/11 byly schváleny 
Zásady pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní  čistírny 
odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuelního ekologického 
řešení likvidace odpadních vod. 
 
Z důvodu splnění všech podmínek pro získání příspěvku na vybudování jímky na 
vyvážení odpadních vod nechal starosta hlasovat, kdo je pro poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 33.904,- Kč panu Vladimíru Vondráčkovi, bytem Dvérce čp. 4                  
na vybudování jímky na vyvážení odpadních vod dle schválených Zásad. 
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USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 33.904,- Kč         
panu Vladimíru Vondráčkovi, bytem Dvérce čp. 4 na vybudování jímky na 
vyvážení odpadních vod dle schválených Zásad. 
 
Hlasování:  pro: 6         proti: 0      zdrželi se: 0 
 
ad 8) 
Vyhodnocení nabídek na prodej traktoru ZETOR 5748, SPZ UOO 28-15, rok 
výroby 1976 z majetku městyse Nepomyšl. 
Na minulém zasedání ZM bylo schváleno, aby městys Nepomyšl prodal ze svého 
majetku traktor Zetor 5748, SPZ UOO 2815 formou inzerce za minimální cenu        
60 tis. Kč obálkovou metodou. Inzerce byla podána do Regionu Podbořanska, na 
úřední desku a webové stránky městyse Nepomyšl. Zájemci měli podat svou nabídku 
v zalepené obálce v termínu do 26.10.2012 do 12.00 hodin.  
Byla doručena pouze 1 žádost o koupi tohoto traktoru.  
 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl schválilo prodej traktoru ZETOR 5748, UOO 28-15 na základě 
inzerce formou obálkové metody panu Jindřichu Paätoriusovi ml., bytem Vroutek, 
Pod Hájem 191 za cenu 60.000,- Kč. 
 
Hlasování:  pro: 6         proti: 0      zdrželi se: 0 
 
ad 9) 
Informace kronikářky městyse Nepomyšl 
Kronikářka městyse Nepomyšl paní Alena Svobodová podala informaci ohledně 
současného stavu obecní kroniky. K dnešnímu datu jsou dle vyjádření kronikářky 
v čistopise kroniky sepsány roky 1990 – 1994. Za ostatní roky jsou u kronikářky obce 
k dispozici pouze poznámky paní kronikářky, nejsou zpracovány ani koncepty, ani 
finální zápisy. Stav kroniky se tak od ledna 2011, kdy kronikářka předložila 
zastupitelstvu čistopis kroniky  za výše zmíněné roky, nezměnil. 
Vzhledem k tomu, že řádné vedení kroniky je povinností obce ze zákona a tato 
povinnost není ze strany paní kronikářky řádně naplňována, navrhla předsedkyně 
kulturní komise Mgr. Zdenka Lněníčková, aby pro vedení kroniky byly zavedeny 
řádné termíny k předkládání a schvalování konceptů za chybějící roky, a stejně tak 
aby byly termínovány finální zápisy do kroniky. Mgr. Lněníčková dále navrhla, aby 
byla zvážena možnost sankcí při nedodržení termínů. 
Mgr. Lněníčková také navrhla, aby stávající kronikářka paní Svobodová dále 
v písemné podobě zpracovala roky 1995-2009, další roky (tedy roky 2010-2012 a 
dále) pak aby byly vedeny souběžně v elektronické podobě, a to buď paní 
Svobodovou nebo jiným kronikářem, kterého zastupitelstvo městyse vybere 
v případě, že paní Svobodová nebude ochotna elektronickou verzi kroniky  
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zpracovávat. Tím by se mělo zamezit dalšímu prohlubování časové prodlevy ve 
vedení kroniky. 
Úkolově bylo zastupitelstvem paní kronikářce uloženo, aby do data příštího 
zastupitelstva, tedy do 30. 11. 2012, předložila zastupitelům v písemné podobě 
koncept kroniky za rok 1995 a v písemné nebo elektronické podobě koncept kroniky 
za rok 2011. Dále jí bylo navrženo, aby zvážila, zda bude ochotna vést 
i elektronickou verzi kroniky, či zda tuto práci přenechá někomu jinému. 
 
USNESENÍ: 
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu kronikářky městyse Nepomyšl a ukládá 
kronákřce Aleně Svobodové, aby zpracovala koncepty zápisů do kroniky za rok 
1995 v písemné podobě a za rok 2011 v písemné či elektronické podobě a předala 
je zastupitelstvu městyse Nepomyšl k projednání v termínu do 30. 11. 2012.   
 
Hlasování:  pro: 6         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

 
 
ad 10) DISKUSE 

 
 
Josef Lněníček –   ve dnech 26. – 28.10.2012 pořádá MC Jablíčko burzu oblečení  
                             v kulturním domě v Nepomyšli 

-   Pandíci s MC Jablíčko pořádají dne 3.11.2012 od 14.00 hodin  
Strašákiádu v kulturním domě v Nepomyšli 

- v sobotu 3.11.2012 se v Blšanech od 9.00 hod. uskuteční 1. ročník 
bowlingového turnaje mezi obcemi Svazku obcí Podbořanska   

 
 
Ing. Jaroslav Vávra – dne 13.11.2012 se bude konat Dozorčí rada Skládky Vrbička,  
                                    s.r.o.  
 
Vilém Dorn – upozornil na přeplněný školní autobus, který jezdí odpoledne  
                       z Krásného Dvora do Nepomyšle, kde některé děti musí v autobuse  
                       stát 
                   -  navrhl poskytovat občanům bezúročné půjčky na výměnu    
                      neekologických kotlů na ekologické kotle   
 
 
Josef Lněníček – navrhl poskytovat občanům bezúročné půjčky na opravu fasády              
                           (z ulice) vlastníkům domů  
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                   ad 11) USNESENÍ 
 
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 23. zasedání, konaného dne  
26. října 2012. 
 
I. bere na vědomí: 
 

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.10.2012 
2) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2012 
3) Zprávu z jednání kulturní komise ze dne 12.9.2012 
4) Informaci paní Aleny Svobodové, kronikářky městyse Nepomyšl   

 
II. schvaluje: 
 
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu pana   
    Viléma Dorna a paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou. 
  
2) Uvolnění finančních prostředků ve výši 2.000,- Kč Dětskému přírodovědnému  
    kroužku „Pandíci“ o.s. v Nepomyšli na pořádání akce Strašákiáda, která se  
    uskuteční dne 3.11.2012. 
 
3) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 33.904,- Kč panu Vladimíru Vondráčkovi,  
    bytem Dvérce čp. 4 na vybudování jímky na vyvážení odpadních vod dle  
    schválených Zásad. 
 
4) Prodej traktoru ZETOR 5748, UOO 28-15 na základě inzerce formou obálkové   
    metody panu Jindřichu Prätoriusovi ml., bytem Vroutek, Pod Hájem 191 za cenu   
    60.000,- Kč. 
 
III. ukládá starostovi 
1)  Zpracovat Zásady pro poskytování bezúročných půjček na výměnu                
     neekologických kotlů na  kotle ekologické   
2) Zpracovat Zásady pro poskytování bezúročných půjček na opravu fasády (z ulice) 
3) Řešit přeplněný školní autobus – linka č. 562778 Podbořany – Nepomyšl –  
    Podbořanský Rohozec (odjezd z Krásného Dvora v 15.15 hod.) 
 
III. ukládá kroniká řce 
1) Zpracovat koncepty zápisů do kroniky za léta 1995 a 2011 a předat je  
    zastupitelstvu městyse Nepomyšl v termínu do 30.11.2012.   
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ad 12) ZÁVĚR 
 
 
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.51hodin 
ukončil. 
 
 
 
 
 
……………………….....……    ……………………………… 
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            
          Vilém Dorn                                                        Mgr. Zdenka Lněníčková 
 
 
 
 
 
 

                …………………………….. 
                      starosta 
                      Josef Lněníček  
 
 
 
 

V Nepomyšli dne 5.11.2012 

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 8 stran + 9 příloh 
- Prezenční listina 
- Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 
- Zápis  z jednání kontrolního výboru ze dne 25.10.2012  
- Zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.10.2012  
- Zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 12.9.2012 
- Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. v Nepomyšli o finanční či materiální podporu 

při pořádání akcí 
- Žádost p. Vl. Vondráčka, bytem Dvérce 4 o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování jímky na vyvážení 

odpadních vod u rodinného domu čp. 4 ve Dvércích 
- Vyhodnocení nabídek na prodej traktoru Zetor 5748, SPZ UOO 28-15 – žádost o koupi traktoru Jindřicha 

Prätoriuse, bytem Vroutek, Pod Hájem 191  
 
 
  
 
 


