ZÁPIS
z 24. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
30.11.2012 od 19.00 hodin do 21.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Miloš August, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Vilém Dorn, Ing Jaroslav Vávra, Martin Kaše, Josef Kříž,
Antonín Lněníček

Omluveni:
Hosté:
6
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
24. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zápis z jednání kontrolního výboru
Žádost MAS Vladař, o.p.s. Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování
realizace Strategického plánu LEADER
Předání zpracovaného konceptu zápisu do kroniky za léta 1995 a 2011
kronikářkou městyse Nepomyšl A. Svobodovou
Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu
oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu
a. obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických
prvků
b. výměna neekologického kotle za kotel ekologický
Návrh OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013
Rozpočtové změny
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10.Přijetí záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových prostor pro lékaře
v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 71,75 m2
11.Přijetí záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových prostor pro
pobočku pošty v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 77,26 m2
12.Žádost o koupi pozemku č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře
218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
13.Žádost o pronájem části pozemku č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
14.Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný
způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod
15.Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného technologického
řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves
16.Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2012
17.Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti
dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2012
18.Žádost velitele JSDH Nepomyšl o poskytnutí finanční odměny pro členy JSDH
Nepomyšl za r. 2012
19.Návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné
osoby - Václav Míka, Nepomyšl 112
20.Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového
dřeva
21.Žádost Heleny Kurčíkové, trvale bytem Nepomyšl čp. 154 o prominutí
poplatku za odvoz komunálního odpadu za r. 2013
22.Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru pro děti
23.Žádost ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané
v r. 2013
24.Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
k 31.12.2012
25.Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2012
26.Diskuse
27.Usnesení
28.Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Antonína
Lněníčka.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Antonína Lněníčka.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
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ad 3)
Zápis z jednání kontrolního výboru
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2012 seznámil přítomné
předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne
29.11.2012.
ad 4)
Žádost MAS Vladař, o.p.s. Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování realizace
Strategického plánu LEADER
Dne 21.11.2012 byla zaslána žádost MAS Vladař o.p.s Valeč o poskytnutí půjčky na
předfinancování realizace Strategického plánu LEADER ve výši 300 tis. Kč se
splatností 30.6.2013. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami. Ředitel MAS Vladař pan Martin Polák informoval přítomné ohledně
fische opatření k získání dotací na území MAS Vladař, o důvodech žádosti o půjčku
na předfinancování realizace Strategického plán LEADER a odpovídal na dotazy
zastupitelů ohledně této půjčky.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí bezúročné půjčky MAS Vladař, o.p.s. Valeč na
předfinancování realizace Strategického plánu LEADER na období 2007-2013
ve výši 300 tis. Kč se splatností nejpozději do 30.6.2013 jištěnou formou směnky
vlastní, kde avalem (ručitelem směnky) za výstavce (MAS Vladař) bude sám
Martin Polák, ředitel MAS Vladař, o.p.s.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Předání zpracovaného konceptu zápisu do kroniky za léta 1995 a 2011
kronikářkou městyse Nepomyšl A. Svobodovou
Na minulém zasedání ZM bylo uloženo kronikářce Aleně Svobodové předat ke
kontrole zpracované koncepty zápisů do kroniky za léta 1995 a 2011 a předat je
zastupitelstvu městyse Nepomyšl v termínu do 30.11.2012. Paní Svobodová předala
osobně zastupitelům tyto zpracované koncepty. Byl podán návrh zaslat všem
zastupitelům naskenované roky 1995, 1996, 1997 a 2011. Pan Miloš August navrhl,
že naskenuje tyto 4 roky a přepošle všem zastupitelům na jejich e-maily. Připomínky
mohou zastupitelé podávat nejpozději do lednového zasedání ZM.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí předání zpracovaných konceptů do kroniky za léta
1995 – 1997 a 2011 paní Alenou Svobodovou, kronikářkou městyse Nepomyšl a
připomínkování těchto konceptů nejpozději do lednového zasedání ZM.
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ad 6)
Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav,
modernizace a rozšíření bytového fondu
a. obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických
prvků
b. výměna neekologického kotle za kotel ekologický
Na minulém zasedání ZM bylo starostovi uloženo zpracovat Zásady pro poskytování
bezúročných půjček na výměnu neekologických kotlů na kotle ekologické a na
opravu fasády z uliční strany. Ve čtvrtek dodatečně obdrželi všichni zastupitelé
vypracovaný návrh těchto zásad.
Návrhy a připomínky podávejte do 17.12.2012, aby mohlo být toto Opatření městyse
Nepomyšl č. 1/2012 schváleno na příštím prosincovém jednání.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012
k čerpání fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu
a. obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a architektonických
prvků
b. výměna neekologického kotle za kotel ekologický
s tím, že návrhy a připomínky se mohou podávat nejpozději do 17.12.2012
ad 7)
Návrh OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh OZV č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, kde jsou navrženy sazby poplatků ve výši 300,Kč/osobu/nemovitost s účinností dnem 1.1.2013.
Antonín Lněníček navrhl hlasovat o jeho protinávrhu, kde navrhoval sazbu poplatku
ve výši 100,- Kč/osobu/nemovitost s účinnosti dnem 1.1.2013.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2013:
a) 100,- Kč za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
b) 100,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl
a v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves

4

Hlasování:

pro: 2 (Ant. Lněníček, V. Dorn)
proti: 6
zdrželi se: 1 (Ing. J.Vávra)

Tento návrh p. Antonína Lněníčka nebyl schválen, proto dal p. starosta hlasovat
o původním návrhu OZV.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2013:
a) 300,- Kč za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
b) 300,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl
a v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves
Hlasování:

pro: 5
proti: 2 (M.Kaše, V. Dorn)
zdrželi se: 2 (Ant. Lněníček, Zd. Lněníčková)

ad 8)
Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2013, který bude řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce po
zákonnou dobu. Návrh městyse Nepomyšl na rok 2013 je schodkový. Příjmová strana
rozpočtu počítá s příjmy 19.000 tis. Kč, výdajová počítá s výdaji ve výši 27.274 tis.
Kč. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky ušetřených z minulých let.
Návrhy a připomínky podávejte do 17.12.2012, aby mohl být konečný rozpočet na
rok 2013 schválen na příštím prosincovém jednání.
Příjmy
Výdaje

19.000 tis. Kč + financování 8.589 tis. Kč
27.274 tis. Kč + financování 315 tis. Kč

27.589 tis. Kč
27.589 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013
s tím, že návrhy a připomínky se mohou podávat nejpozději do 17.12.2012.
ad 9)
Rozpočtové změny
Všichni zastupitelé obdrželi dodatečně návrhy rozpočtových změn č. 16/2012 –
č. 20/2012.
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č. 16/2012

- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR
- zvyšují se výdaje – platy pracovníků VPP

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 16/2012.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0

+ 90 tis. Kč
+ 90 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 17/2012

- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery z VPS SR – dotace na volby
do zastupitelstev krajů
- zvyšují se výdaje – ostatní osobní výdaje
- zvyšují se výdaje – nákup materiálu na volby
- zvyšují se výdaje – pohoštění na volby

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 17/2012.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0

+ 25 tis. Kč
+ 10 tis. Kč
+ 14 tis. Kč
+ 1 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 18/2012

- snižují se výdaje – územní rozvoj – budovy,haly,stavby
- 81 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
- nákup ostatních služeb
+ 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury – poskytnuté neinvestiční
příspěvky, náhrady
+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – využití volného času dětí a mládeže – nákup ost.služeb
+ 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení – nákup materiálu
+ 8 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj - DHDM
+ 2 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup materiálu
+ 8 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nájemné
+ 23 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup ostatních služeb
+ 25 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 18/2012.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0

zdrželi se: 0

č. 19/2012

- snižují se výdaje – PO – dobrovolná část – nákup ostatních služeb
- zvyšují se výdaje – PO – dobrovolná část - DHDM

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 19/2012.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0

- 4 tis. Kč
+ 4 tis. Kč

zdrželi se: 0

č. 20/2012

- snižují se výdaje – zájmová činnost v kultuře – služby peněžních ústavů
- snižují se výdaje – bytové hospodářství – služby peněžních ústavů
- snižují se výdaje – nebytové hospodářství – služby peněžních ústavů

- 6 tis. Kč
- 5 tis. Kč
- 15 tis. Kč
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- snižují se výdaje
- snižují se výdaje
- snižují se výdaje
- zvyšují se výdaje

– komunální služby a územní rozvoj – služby pen. ústavů
- 3 tis. Kč
– činnost místní správy – služby peněžních ústavů
- 15 tis. Kč
– zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby
- 31 tis. Kč
– pojištění funkčně nespecifikované-služby peněžních ústavů
+ 75 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 20/2012.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0

zdrželi se: 0

ad 10)
Přijetí záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových prostor pro lékaře
v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 71,75 m2
Vzhledem k blížícímu se dokončení vnitřní rekonstrukce budovy bývalé školy,
je potřeba přijmout a zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v této budově
pro lékařskou ordinaci. Tyto prostory mají celkovou výměru 71,75 m2a nacházejí se
v 1. poschodí. Starosta navrhl pronajmout tyto prostory bezúplatně.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
bezúplatný pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy v Nepomyšli
čp. 102, v 1. poschodí o výměře 71,75 m2 za účelem zřízení lékařské ordinace
s čekárnou ( prostory 2.12 dle projektové dokumentace)
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Přijetí záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových prostor pro pobočku
pošty v budově čp. 102 v Nepomyšli o výměře 77,26 m2
Vzhledem k tomu že nebytové prostory pro pobočku pošty v budově bývalé školy v
Nepomyšli musí být otevřeny k 2.1.2013, je potřeba přijmout a zveřejnit záměr na
pronájem těchto prostor. Celková výměra prostor činí 77,26 m2 (dle projektové
dokumentace jsou to prostory 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15)
Ve středu 5.12.2012 proběhne od 10.00 hodin jednání se zástupci České pošty
ohledně podmínek stěhování, provozních záležitostí a výši nájmu na provozu pošty
v Nepomyšli.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem nebytových prostor v budově bývalé školy v Nepomyšli čp. 102 pro
potřeby pobočky pošty, která se nachází v přízemí o celkové výměře 77,26 m2 (dle
projektové dokumentace jsou to prostory 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15)
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 12)
Žádost o koupi pozemku č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218
m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
Dne 16.11.2012 byla doručena žádost o koupi pozemku č. 217/11, druh ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u Podbořan.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
prodej pozemku č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú.
Nová Ves u Podbořan za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad do
katastru nemovitostí.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 13)
Žádost o pronájem části pozemku č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
Dne 16.11.2012 byla doručena žádost o pronájem části pozemku č. 217/1, druh
ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Nová Ves u Podbořan o výměře 125 m2
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Ing. J. Vávra navrhl, aby bylo ve smlouvě o pronájmu pozemku uvedeno, aby byl
kdykoli umožněn přístup na parc.č. 17 vlastníkovi tohoto pozemku.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
pronájem části pozemku č. 217/1 o výměře 125 m2, druh ostatní komunikace,
ostatní plocha v k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok s tím, aby bylo
do smlouvy o pronájmu pozemku uvedeno, aby byl kdykoli umožněn přístup na p.č.
17 vlastníkovi tohoto pozemku.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný
způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod
Na 2. zasedání ZM dne 27.12.2010 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 s čerpáním příspěvku do 31.12.2012.
Z tohoto důvodu byl vypracován návrh Dodatku č. 1 k těmto zásadám, kde se
dosavadní text v bodě 9 nahrazuje textem: Finanční příspěvek je možno čerpat do
31.12.2014. Návrh tohoto Dodatku č. 1 obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo
na jiný způsob individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod, kde je
prodloužen termín čerpání finančního příspěvku do 31.12.2014.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 15)
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného technologického řešení)
v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves
Na 6. zasedání ZM dne 29.4.2011 byly schváleny Zásady pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného
technologického řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná
a Nová Ves s čerpáním příspěvku do 31.12.2012.
Z tohoto důvodu byl vypracován návrh Dodatku č. 1 k těmto zásadám, kde se
dosavadní text v bodě 7 nahrazuje textem: Finanční příspěvek je možno čerpat do
31.12.2014. Návrh tohoto Dodatku č. 1 obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného
technologického řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce,
Chmelištná a Nová Ves, kde je prodloužen termín čerpání finančního příspěvku do
31.12.2014.
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 16)
Návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za r. 2012
Dne 22.11.2012 byl zaslán předsedkyní kulturní komise Mgr. Zdenkou Lněníčkovou
návrh odměn pro členky kulturní komise městyse Nepomyšl za činnost v kulturní
komisi v roce 2012:
Nina Smolková
500,- Kč čistého
Irena Čížková
2.000,- Kč čistého
Starosta navrhl odměnu i předsedkyni kulturní komise Mgr. Zdence Lněníčkové za
celkovou činnost v kulturní komisi v roce 2012 ve výši 5.000,- Kč čistého.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje uvolnění finančních prostředků na odměny členkám a
předsedkyni kulturní komise Nepomyšl za činnost v kulturní komisi v roce 2012:
Nina Smolková, bytem Nepomyšl čp. 125
500,- Kč čistého
Irena Čížková, bytem Nepomyšl čp. 190
2.000,- Kč čistého
Mgr. Zdenka Lněníčková, bytem Nepomyšl čp. 234 5.000,- Kč čistého
Odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc listopad 2012.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ant. Lněníček)

ad 17)
Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící
do MŠ Krásný Dvůr za r. 2012
Dne 22.11.2012 byl zaslán dopis od zastupitelky Mgr. Zdenky Lněníčkové ohledně
návrhu odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící
do Mateřské školy Krásný Dvůr ve výši 10.000,- Kč čistého .
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje uvolnění finančních prostředků na odměnu pro paní
Jaroslavu Holubovou, bytem Nepomyšl čp. 214 ve výši 10.000,- Kč čistého za péči
o předškolní děti dojíždějící do Mateřské školy v Krásném Dvoře za rok 2012.
Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc listopad 2012.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 18)
Žádost velitele JSDH Nepomyšl o poskytnutí finanční odměny pro členy JSDH
Nepomyšl za r. 2012
Dne 21.11.2012 byla doručena žádost velitele JSDH Nepomyšl Vladimíra Vázlera o
poskytnutí finanční odměny pro členy JSDH Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé s pozvánkami.
Vilém Dorn
1.500,- Kč čistého
Rudolf Zeman
1.500,- Kč čistého
Martin Lněníček
500,- Kč čistého
Marek Filipczak
500,- Kč čistého
Marie Veselá
1.000,- Kč čistého
Starosta navrhl odměnu i veliteli JSDH Nepomyšl panu Vladimíru Vázlerovi ve výši
5.000,- Kč čistého.
Josef Kříž navrhl zvýšit odměnu p. Dornovi na 2.000,- Kč.
Poté Ing. Jaroslav Vávra navrhl zvýšit odměnu p. Dornovi na 3.000,- Kč.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl na poskytnutí finančních odměn členům a veliteli JSDH za rok 2012:
Vilém Dorn
Nepomyšl 41
3.000,- Kč čistého
Rudolf Zeman
Nepomyšl 226
1.500,- Kč čistého
Martin Lněníček Nepomyšl 234
500,- Kč čistého
Marek Filipczak Nepomyšl 233
500,- Kč čistého
Marie Veselá
Žatec
1.000,- Kč čistého
Vladimír Vázler Nepomyšl 230
5.000,- Kč čistého
Odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc listopad 2012.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1 (V.Dorn)

ad 19)
Návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné
osoby - Václav Míka, Nepomyšl 112
Právní zástupce městyse Nepomyšl JUDr. Miroslav Zrůst obdržel Vyrozumění od
Exekutorského úřadu v Teplicích ohledně návrhu zastavení exekučního řízení
povinné osoby Václava Míky, Nepomyšl 112 z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné
osoby. Jedná se o vymožení částky ve výši 300,- Kč.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro zastavení exekučního řízení povinné osoby
Václava Míky, Nepomyšl 112 z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné osoby
čj. 110 Ex 1021/08-155.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschvaluje zastavení exekučního řízení povinné osoby Václava
Míky, Nepomyšl 112 z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné osoby čj. 110 Ex
1021/08-155.
Hlasování:

pro: 0
proti: 7
zdrželi se: 2 (Ant. Lněníček, V.Dorn)

ad 20)
Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového
dřeva
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Opatření městyse
Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového dřeva.
Na 2. zasedání ZM dne 22.12.2006 byl schválen prodej palivového dřeva z obecního
lesa za cenu 350,- Kč/m3. Starosta navrhl zvýšit tuto částku včetně dovozu na 500,Kč/m3, kde zůstává dodané množství na jednu objednávku 2 m3s platností dovozu
palivového dřeva od 1.1.2013.
11

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a
distribuci palivového dřeva za 500,- Kč/m3 včetně dovozu, kde zůstává dodané
množství na jednu objednávku 2 m3 s platností dovozu palivového dřeva od
1.1.2013.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 21)
Žádost Heleny Kurčíkové, trvale bytem Nepomyšl čp. 154 o prominutí poplatku za
odvoz komunálního odpadu za r. 2013
Dne 5.11.2012 byla doručena žádost paní Heleny Kurčíkové, trvale bytem Nepomyšl
čp. 154 o prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu za r. 2013. Tuto žádost
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro prominutí poplatku paní Heleně Kurčíkové,
bytem Nepomyšl čp. 154 za odvoz komunálního odpadu za r. 2013.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschvaluje prominutí poplatku paní Heleně Kurčíkové, bytem
Nepomyšl čp. 154 za odvoz komunálního odpadu za r. 2013.
Hlasování:

pro: 0

proti: 9

zdrželi se: 0

ad 22)
Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru pro děti
Dne 12.11.2012 byla doručena žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení
sponzorského daru pro děti na zakoupení vánočních dárků. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Byla navržena částku výši 10.000,- Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 10.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na zakoupení vánočních
dárků.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 23)
Žádost ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané
v r. 2013
Dne 21.11.2012 byla doručena žádost od ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního
příspěvku na akce konané v r. 2013 ve výši 25 tis. Kč. Jedná se o tradiční dětský
maškarní ples, Oslava MDŽ, Den dětí, Divadlo pro děti, Pochod zdraví a Drakiáda.
Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 25.000,- Kč místní organizaci ČČK Nepomyšl na akce konané
v r. 2013.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 24)
Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse
k 31.12.2012
Všichni zastupitelé obdrželi plán inventur na rok 2012, kde jsou jmenovitě navrženi
předsedové a členové dílčích inventarizačních komisí.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje Plán inventur na rok 2012.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 25)
Termín zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl v prosinci 2012
Vzhledem k tomu, že na poslední pátek v měsíci 28.12.2012 je naplánováno
v odpoledních hodinách stěhování pobočky pošty v Nepomyšli do nových prostor,
navrhl starosta prosincové jednání zastupitelstva přesunout na pátek 21.12.2012 od
18.30 hodin.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schvaluje přesunutí prosincového jednání zastupitelstva městyse
Nepomyšl na pátek 21.12.2012 od 18.30 hodin.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 1 (P.Bartuška)
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ad 26) DISKUSE
Josef Lněníček – ve čtvrtek 6.12.2012 od 8.00 hodin proběhne kontrolní den ohledně
vnitřní rekonstrukce budovy bývalé školy čp. 102. Všichni
zastupitelé obdrží formou e-mailu pozvánky na tento kontrolní
den.
- kolaudace pošty včetně vstupního vestibulu je svolána na
27.12.2012 od 9.30 hod.
- od 2. ledna 2013 začne provoz české pošty v Nepomyšli již
v nových prostorách v budově bývalé školy (Multifunkčního
centra)
- v sobotu 8.12.2012 od 12.00 hod. se koná tradiční Mikulášský
jarmark v Nepomyšli se slavnostním odhalením desky na podstavci
sochy sv. Mikuláš. Z tohoto důvodu bude tento den uzavřena
silnice na Podbořanský Rohozec přes náměstí a objížďka povede
cestou směrem na Chmelištnou a poté směrem kolem domu H.
Kroha na Podb. Rohozec
- původně plánovaný svoz komunálního odpadu nebude ve středu
26.12.2012 realizován. Výjimečně bude tento svoz v Nepomyšli
proveden v neděli 23.12.2012. Ostatní svozy už proběhnou dle
zvyklostí každou středu
Pavel Bartuška – reagoval na šíření zpráv (pomluv) zastupitelem p. Josefem Křížem
o použití stavebního materiálu pro vlastní potřeby z budovy bývalé
školy, která je v rekonstrukci. Upozornil všechny přítomné, že
pokud má někdo jakékoli pochybnosti o průběhu oprav vnitřku
budovy bývalé školy, může se obrátit s dotazy za úřad městyse
Nepomyšl nebo přímo na p. Pavla Bartušku. Dále upozornil, že
pokud se bude opakovat šíření těchto zpráv, bude nucen podat
trestní oznámení na Policii ČR.

14

ad 27) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 24. zasedání, konaného dne
30. listopadu 2012.
I. bere na vědomí:
1) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2012
2) Předání zpracovaných konceptů zápisů do kroniky za léta 1995 - 1997 a 2011
paní Alenou Svobodovou, kronikářskou městyse Nepomyšl a připomínkování
těchto konceptů nejpozději do lednového zasedání ZM.
3) Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu
oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu
a) obnova fasády z uliční strany včetně klempířských a
architektonických prvků
b) výměna neekologického kotle za kotel ekologický
s tím, že návrhy a připomínky se mohou podávat nejpozději do 17.12.2012.
4) Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2013 s tím, že návrhy a připomínky se
mohou podávat nejpozději do 17.12.2012.
Příjmy
Výdaje

19.000 tis. Kč + financování 8.589 tis. Kč
27.274 tis. Kč + financování 315 tis. Kč

27.589 tis. Kč
27.589 tis. Kč

II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu pana
Martina Kašeho a pana Antonína Lněníčka
2) Poskytnutí bezúročné finanční půjčky MAS Vladař, o.p.s Valeč na
předfinancování realizace Strategického plánu LEADER na období 2007-2013
ve výši 300 tis. Kč se splatností nejpozději do 30.6.2013 jištěnou formou směnky
vlastní, kde avalem (ručitelem směnky) za výstavce MAS Vladař bude sám Martin
Polák, ředitelem MAS Vladař, o.p.s.
3) OZV č. 1/2012 o místním o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2013:
a) 300,- Kč za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
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b) 300,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl
a v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves
4) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na bezúplatný pronájem
nebytových prostor v budově bývalé školy v Nepomyšli čp. 102, v 1. poschodí o
výměře 71,75 m2 za účelem zřízení lékařské ordinace s čekárnou ( prostory 2.12
dle projektové dokumentace)
5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem nebytových prostor
v budově bývalé školy v Nepomyšli čp. 102 pro potřeby pobočky pošty, která se
nachází v přízemí o celkové výměře 77,26 m2 (dle projektové dokumentace jsou to
prostory 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 a 1.15)
6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku
č. 217/11, druh ostatní plocha, jiná plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Nová Ves u
Podbořan za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad do katastru
nemovitostí
7) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem části pozemku
č. 217/1 o výměře 125 m2, druh ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Nová
Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok s tím, aby bylo ve smlouvě o pronájmu
pozemku uvedeno, aby byl kdykoli umožněn přístup na p.č. 17 vlastníkovi tohoto
pozemku.
8) Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování
domovní čistírny odpadních vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob
individuelního ekologického řešení likvidace odpadních vod, kde je prodloužen
termín čerpání finančního příspěvku do 31.12.2014
9) Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování
zdroje pro pitnou vodu (studny, vrtu či jiného technologického řešení)
v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová Ves, kde je
prodloužen termín čerpání finančního příspěvku do 31.12.2014.
10) Uvolnění finančních prostředků na odměny členkám a předsedkyni kulturní
komise Nepomyšl za činnost v kulturní komisi v roce 2012:
Nina Smolková,
bytem Nepomyšl čp. 125
500,- Kč čistého
Irena Čížková
bytem Nepomyšl čp. 190
2.000,- Kč čistého
Mgr. Zdenka Lněníčková bytem Nepomyšl čp. 234
5.000,- Kč čistého
Odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc listopad 2012.
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11) Uvolnění finančních prostředků na odměnu pro paní Jaroslavu Holubovou,
bytem Nepomyšl čp. 214 ve výši 10.000,- Kč čistého za péči o předškolní děti
dojíždějící do Mateřské školy v Krásném Dvoře za rok 2012.
Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc listopad 2012.
12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse na poskytnutí finančních
odměn členům a veliteli JSDH Nepomyšl za rok 2012:
Vilém Dorn
Nepomyšl 41
3.000,- Kč čistého
Rudolf Zeman
Nepomyšl 226
1.500,- Kč čistého
Martin Lněníček
Nepomyšl 234
500,- Kč čistého
Marek Filipczak
Nepomyšl 233
500,- Kč čistého
Marie Veselá
Žatec
1.000,- Kč čistého
Vladimír Vázler
Nepomyšl 230
5.000,- Kč čistého
Odměna bude vyplacena ve výplatách za měsíc listopad 2012.
13) Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o prodeji a distribuci palivového dřeva za
500,- Kč/m3 včetně dovozu, kde zůstává dodané množství na jednu objednávku
2 m3s platností dovozu palivového dřeva od 1.1.2013.
14) Uvolnění finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
na zakoupení vánočních dárků.
15) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 25.000,- Kč
místní organizaci ČČK Nepomyšl na akce konané v r. 2013.
16) Plán inventur na rok 2012
17) Přesunutí prosincové jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pátek
21.12.2012 od 18.30 hodin.
18) Rozpočtové změny č. 16 – 20/2012 (viz příloha)
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III. neschvaluje:
1) OZV č. 1/2012 o místním o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s platností od 1.1.2013:
a) 100,- Kč za fyzickou osobu, která má v městysu Nepomyšl a v místních částech
Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves trvalý pobyt
b) 100,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci a která se nachází na území městyse Nepomyšl
a v místních částech Chmelištná, Dětaň, Dvérce a Nová Ves
2) Zastavení exekučního řízení povinné osoby Václava Míky, Nepomyšl 112 z důvodu
zjištěné nemajetnosti povinné osoby čj. 110 Ex 1021/08-155.
3) Žádost Heleny Kurčíkové, bytem Nepomyšl čp. 154 o prominutí poplatku paní za
odvoz komunálního odpadu za r. 2013.
IV. ukládá starostovi
XXX
ad 27) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 21.12 hodin
ukončil.

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

………………………………
ověřovatel zápisu
Antonín Lněníček
……………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 10.12.2012

18

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 19 stran + 22 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.11.2012
- Žádost MAS Vladař, o.p.s Valeč o poskytnutí půjčky na předfinancování realizace Strateg. plánu LEADER
- Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového
fondu
- Návrh OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2013
- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl narok 2013
- Návrh rozpočtových změn č. 16-20/2012
- Plánek nebytových prostor k pronajmutí pro lékaře v budově čp. 102 v Nepomyšli
- Plánek nebytových prostor k pronajmutí pro pobočku pošty v budově čp. 102 v Nepomyšli
- Žádost o koupi pozemku č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
- Žádost o pronájem části pozemku č. 217/1 v k.ú. Nová Ves u Podbořan
- Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních
vod, jímek na vyvážení nebo na jiný způsob individuelního řešení likvidace odpadních vod
- Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování finančního příspěvku na vybudování zdroje pro pitnou vodu
(studny, vrtu či jiného technologického řešení) v Nepomyšli a místních částech Dětaň, Dvérce, Chmelištná a Nová
Ves
- Návrh odměny pro paní Jaroslavu Holubovou za péči o předškolní děti dojíždějící do MŠ Krásný Dvůr za r. 2012
- Žádost velitele JSDH Nepomyšl o poskytnutí fin. odměny pro členy JSDH Nepomyšl za r. 2012
- Návrh na zastavení exekučního řízení z důvodu zjištěné nemajetnosti povinné osoby – Václav Míka, Nepomyšl 112
- Návrh Opatření městyse Nepomyšl č. 2/2012 o o prodeji a distribuci palivového dřeva
- Žádost Heleny Kurčíkové, bytem Nepomyšl 154 o prominutí poplatku za odvoz KO za r. 2013
- Žádost MŠ a ZŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru pro děti
- Žádost ČČK Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na akce konané v roce 2013
- Plán inventur – příkaz starosty k provedení inventarizace majetku městyse Nepomyšl k 31.12.2012
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