ZÁPIS
z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
v Nepomyšli
Přítomni:

Josef Lněníček, Miloš August, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vilém Dorn,
Martin Kaše, Antonín Lněníček, Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Josef Kříž
Hosté:
2
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
26. 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.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Koncept kroniky za léta 1995, 1996, 1997, 2011.
Ukončení činnosti kronikářky městyse Nepomyšl na vlastní žádost, vyhlášení
výběrového řízení na jmenování nového kronikáře městyse Nepomyšl
5. Žádost Skládky Vrbička s.r.o., Podbořany o finanční spoluúčast na dopravě
odpadu na skládku ve Vrbičce.
6. Žádost č.1 manželů M. a J. Urbanových, bytem Nepomyšl čp. 32 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády
7. Žádost č. 2 p. J. Škorjaka, bytem Nepomyšl čp. 29 o půjčku z fondu rozvoje
bydlení na obnovu fasády
Doplnění programu:
8. Žádost č. 3 manželů J. a A. Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 123 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
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Doplnění programu:
9. Žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Podbořany o finanční
podporu na činnost v r. 2013.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
Doplnění programu:
10. Návrh pravidel práce kronikáře a zastupitelstva městyse Nepomyšl.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pana Ing. Jaroslava
Vávru.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 8, 9 a 10 a ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pana
Ing. Jaroslava Vávru.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
ad 3)
Koncept kroniky za léta 1995, 1996, 1997, 2011.
Na 24. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 30.11.2012 předala kronikářka
městyse Nepomyšl paní Alena Svobodová zastupitelům koncept kroniky za léta
1995, 1996, 1997 a rok 2011.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro schválení konceptu kroniky za léta 1995, 1996,
1997 a 2011.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo koncept kroniky za léta 1995, 1996, 1997 a 2011.
Hlasování:

pro: 0
proti: 6
zdrželi se: 2 (V. Dorn, Ant. Lněníček)
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ad 4)
Ukončení činnosti kronikářky městyse Nepomyšl na vlastní žádost, vyhlášení
výběrového řízení na jmenování nového kronikáře městyse Nepomyšl
Dne 15.1.2013 osobně vrátila kronikářka městyse Nepomyšl paní Alena Svobodová,
kroniku městyse Nepomyšl a veškeré materiály týkající se vedení kroniky a zároveň
osobně oznámila ukončení dalších prací na psaní kroniky a ukončení funkce
kronikářky městyse Nepomyšl.
Do doby, než se stanoví podmínky pro poptávkové řízení a vybere se nový kronikář
nebo kronikářka městyse Nepomyšl, navrhl starosta, aby vedl kroniku městyse
Nepomyšl kulturní výbor při městyse Nepomyšl.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí ukončení činnosti kronikářky městyse Nepomyšl
paní Aleny Svobodové na vlastní žádost a vedení kroniky kulturním výborem při
městyse Nepomyšl, než se vyhlásí poptávkové řízení a najde nový kronikář nebo
kronikářka městyse Nepomyšl.
ad 5)
Žádost Skládky Vrbička s.r.o., Podbořany o finanční spoluúčast na dopravě
odpadu na skládku ve Vrbičce.
Dne 16.1.2013 byla doručena žádost Skládky Vrbička s.r.o., Podbořany o finanční
spoluúčast na dopravě odpadu na skládku Vrbička. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami. Společnost Vrbička s. r. o. se již 2 roky potýká
s úbytkem odpadu od velkých dodavatelů. Tím klesají příjmy společnosti, ale i příjmy
Nepomyšle, jež za každou uloženou tunu odpadu dostává 500 Kč. Je tedy v zájmu
společnosti i v zájmu Nepomyšle získávat nové dodavatele odpadu. Společnosti se
naskytla příležitost naskládkovat nad rámec běžného množství odpadu zhruba
10 000 t odpadu od nového dodavatele. Uložení tohoto odpadu by Nepomyšli
přineslo do rozpočtu dalších 3 000 000 Kč. Aby se však společnosti podařilo tohoto
dodavatele získat, je nutné nabídnout novému dodavateli výhodné podmínky.
Společnost Vrbička s. r. o. se proto na městys obrátila s žádostí o spolufinancování
dopravy tohoto odpadu. Společnost nás žádá, abychom z každých 500 Kč/tunu tohoto
nově naskládkovaného odpadu (nikoliv tedy z odpadu skládkovaného od stávajících
dodavatelů) na spolufinancování dopravy poskytli 200 Kč. Vrbička by tak 2 000 000
Kč mohla financovat dopravu, Nepomyšl by do rozpočtu získal další 3 000 000 Kč.
Zastupitelé proto navrhli schválit předběžný souhlas s tímto způsobem
spolufinancování, ovšem vymínili si, že přesné podmínky poskytnutí příspěvku na
dopravu budou upraveny smluvně po uzavření dohody s novým dodavatelem. Ve
smlouvě především bude přesně specifikováno, odkud odpad pochází, a bude přesně
určen způsob, jak budou příjmy z nově skládkovaného odpadu účtovány. Nepomyšl
ústy Ing. J.Vávry navrhl zcela oddělené účtování tohoto „nadstandardního“ odpadu.
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Za rok 2009 se na skl. Vrbička uložilo 35.425,1 t a obec obdržela 11.893.020,- Kč
Za rok 2010 se na skl. Vrbička uložilo 33.310,37 t a obec obdržela 10.535.928 Kč.
Za rok 2011 se na skládce Vrbička uložilo 32.638,51 t a obec obdržela 10.841.321,Kč. Za rok 2012 obdržela obec 11.470.380, Kč.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl předběžně schvaluje žádost Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany o
finanční spoluúčast na dopravě odpadu na skládku ve Vrbičce, kdy městys
Nepomyšl z každých 500,- Kč/tunu nad rámec dodaného odpadu na
spolufinancování dopravy poskytne 200,- Kč. Dále schvaluje, že přesné podmínky
poskytnutí příspěvku na dopravu budou upraveny smluvně po uzavření dohody
s novým dodavatelem. Ve smlouvě především bude přesně specifikováno, odkud
odpad pochází, a bude přesně určen způsob, jak budou příjmy z nově
skládkovaného odpadu účtovány.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Žádost č.1 manželů M. a J. Urbanových, bytem Nepomyšl čp. 32 o půjčku z fondu
rozvoje bydlení na obnovu fasády
Dne 18.1.2013 byla doručena žádost manželů Miroslava a Jany Urbanových, trvale
bytem Nepomyšl čp. 32 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení
dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a
modernizace bytového fondu – titul č. 1 – obnova fasády. Tuto žádost obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 manželům Miroslavu a
Janě Urbanovým, trvale bytem Nepomyšl čp. 32 na obnovu fasády na objektu
čp. 32 v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Žádost č. 2 p. J. Škorjaka, bytem Nepomyšl čp. 29 o půjčku z fondu rozvoje bydlení
na obnovu fasády
Dne 18.1.2013 byla doručena žádost pana Josefa Škorjaka, trvale bytem Nepomyšl
čp. 29 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse
Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového
fondu – titul č. 1 – obnova fasády. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 panu Josefu Škorjakovi,
trvale bytem Nepomyšl čp. 29 na obnovu fasády na objektu čp. 29 v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 8)
Žádost č. 3 manželů J. a A. Tempelových, bytem Nepomyšl čp. 123 o půjčku
z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády
Dne 23.1.2013 byla doručena žádost manželů Josefa a Anny Tempelových, trvale
bytem Nepomyšl čp. 123 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle
Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a
modernizace bytového fondu – titul č. 1 – obnova fasády. Tuto žádost obdrželi
dodatečně přítomní zastupitelé před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 manželům Josefu a Anně
Tempelovým, trvale bytem Nepomyšl čp. 123 na obnovu fasády na objektu čp. 123
v Nepomyšli.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Podbořany o finanční
podporu na činnost v r. 2013.
Dne 24.1.2013 byla doručena žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace
Podbořany o finanční podporu jejich na činnost v r. 2013. Tuto žádost obdrželi
dodatečně přítomní zastupitelé před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši 5.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených, místní organizaci
Podbořany na jejich činnost v r. 2013.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 10)
Návrh pravidel práce kronikáře a zastupitelstva městyse Nepomyšl.
Dnes 25.1.2013 zaslal p. Martin Kaše návrh pevných pravidel práce kronikáře a
zastupitelstva městyse Nepomyšl. Předložil návrh kroků, podle kterých by se řídila
práce nejen kronikáře, ale i zastupitelstva. Dále navrhl vyhlásit poptávku po
kronikáři, zájemci o funkci kronikáře by mohli být zvoleni na základě soutěže,
soutěžní téma navrhl „Vypracování konceptu kroniky za rok 2012“. Tento návrh
obdrželi dodatečně přítomní zastupitelé před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí návrhy pravidel práce kronikáře a zastupitelstva
městyse Nepomyšl.
ad 11) DISKUSE
Josef Lněníček – informoval o možnosti předčasného splacení úvěru u ČMZRB na
Výstavbu vodovodu v Nepomyšli, zbývá splatit 2.600 tis. Kč
- dne 9.1.2013 byla zaslána odpověď od KÚÚK, odboru
dopravy, že na základě žádosti městyse Nepomyšl došlo od
9.12.2012 ze strany dopravce k navýšení kapacity vozidla na
odpoledním spoji linky 778 Podbořany – Podbořanský Rohozec
s odjezdem z Podbořan v 15.05 hod.
Zdenka Lněníčková – Mateřské centrum Nepomyšl pořádá Masopust v Nepomyšli
v sobotu 9.2.2013 od 14.00 hodin
Pavel Bartuška – na základě zájmu občanů navrhl rozšířit Opatření městyse
Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a
modernizace bytového fondu o další titul č. 3 – příspěvek na
rekonstrukci střechy
Vilém Dorn – navrhl vyčistit hasičskou nádrž pod kulturním domem, vybudovat
přítok a odtok
Zdenka Lněníčková – nechat opravit oplocení u hasičské nádrže
Josef Lněníček – informoval občany, že se po obci budou pohybovat zeměměřiči
z důvodu zahájení komplexních úprav v katastru městyse Nepomyšl.
Tyto práce jsou naplánovány do října 2013
Vilém Dorn – tlumočil stížnost občana na pracovní dobu v místním obchodě Jednoty,
navrhl vypovědět Jednotě Podbořany nájem z obchodu a nabídnout
tyto prostory vietnamským obchodníkům
Ing. Jaroslav Vávra – upozornil, že zatéká na parkety v kulturním domě v Nepomyšli
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ad 12) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 26. zasedání, konaného dne
25. ledna 2013.
I. bere na vědomí:
1) Ukončení činnosti kronikářky městyse Nepomyšl paní Aleny Svobodové na vlastní
žádost.
2) Návrh pravidel práce kronikáře a zastupitelstva městyse Nepomyšl
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 8, 9,10
a ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pana Ing. Jaroslava Vávru
2) Žádost Skládky Vrbička s.r.o. Podbořany o finanční spoluúčast na dopravě
odpadu na skládku ve Vrbičce.
3) Půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu
dle Opatření č. 1/2012 (titul č. 1)manželům Miroslavu a Janě Urbanovým, bytem
Nepomyšl čp. 32 na obnovu fasády na objektu čp. 32 v Nepomyšli.
4) Půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu
dle Opatření č. 1/2012 (titul č. 1) panu Josefu Škorjakovi, bytem Nepomyšl čp. 29
na obnovu fasády na objektu čp. 29 v Nepomyšli.
5) Půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu
dle Opatření č. 1/2012 (titul č. 1) manželům Josefu a Anně Tempelovým, bytem
Nepomyšl čp. 123na obnovu fasády na objektu čp. 123 v Nepomyšli.
6) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 5.000,- Kč
Svazu tělesně postiženým, místní organizaci Podbořany na jejich činnost v roce
2013.
III. neschvaluje:
1) Koncept kroniky městyse Nepomyšl za léta 1995, 1996, 1997, 2011
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IV. ukládá starostovi
1) Připravit do příštího zasedání titul č. 3 – rekonstrukce střechy k Opatření městyse
Nepomyšl č 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového
fondu
ad 13) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.00 hod.
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Vilém Dorn

………………………………
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

……………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 4.2.2013
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 8 stran + 9 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Žádost Skládky Vrbička s.r.o. Podbořany o finanční spoluúčast na dopravě odpadu na skládku ve Vrbičce
- Žádost manželů M. a J. Urbanových o půjčku na obnovu fasády
- Žádost J. Škorjaka o půjčku na obnovu fasády
- Žádost manželů J. a A. Temperových o půjčku na obnovu fasády
- Žádost Svazu tělesně postižených Podbořany o finanční podporu na jejich činnost v r. 2013
- Návrh pravidel práce kronikáře a zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Reakce Ústeckého kraje, odboru dopravy na žádost městyse Nepomyšl o navýšení kapacity vozidla

8

