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Z Á P I S

z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček,  Miloš August, Vilém Dorn,  Martin Kaše,                 
Pavel Bartuška, Mgr. Zdenka Lněníčková (dostavila se v 19.19 hod. při 
projednávání bodu 12)

Omluveni: Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra, Josef Kříž 
Hosté: 3
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

28. 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. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.1/2013 – pronájem nebytových 

prostor v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli – nebytové prostory, které 
se nacházejí v přízemí o celkové výměře 126,32 m2

6. Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí bezúročné půjčky na vybavení 
prostor MC Jablíčko z Nepomyšle v budově bývalé školy v čp. 102 v 
Nepomyšli

7. Žádost o pronájem části pozemku č 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 
796,8 m2 v k.ú. Nepomyšl 

8. Žádost o pronájem části pozemku č 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 
700,8 m2 v k.ú. Nepomyšl 

9. Žádost o pronájem části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost  o výměře 
500 m2 v k.ú. Nepomyšl

10.Žádost o pronájem pozemku č. 170/28, druh zahrada o výměře 356 m2 v k.ú. 
Nepomyšl
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11.Žádost č.6 o půjčku z fondu rozvoje bydlení manželů Jana a Drahomíry 
Gančíkových, dle Titulu č. 1 - na obnovu fasády na objektu  čp. 86 
v Nepomyšli

12.Žádost č.7 o půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Venduly Humpolákové, dle 
Titulu č. 1  - na obnovu fasády na objektu  čp. 70 v Nepomyšli

13.Žádost č.8 o půjčku z fondu rozvoje bydlení podílových spoluvlastníků pí. Jany 
Glončákové, p. Jiřího Českého a p. Milana Českého,  dle Titulu č. 1 - na 
obnovu fasády na objektu  čp. 71 v Nepomyšli

14.Žádost o pronájem sklepního prostoru o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v 
Nepomyšli 

15.Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava kostela sv. Mikuláše 
na p.p.č. 118 v Nepomyšli - I. etapa“ 

16.Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace -
p.p.č. 3473/2, v k.ú. Nepomyšl“

17.Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace 
v obci Chmelištná“

18.Žádost Sdružení hasičů ČMS Louny o poskytnutí finančního příspěvku na 
činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží 

19.Žádost Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. z Nepomyšle o 
finanční podporu při pořádání akce pro děti i dospělé s názvem„Klauniáda“

20.Diskuse
21.Usnesení
22.Závěr

Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl  na ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pan Miloše Augusta.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             
a ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pana Miloše Augusta. .

Hlasování: pro: 5       proti: 0     zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Zápis z jednání kontrolního výboru 
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 28.3.2013 seznámil přítomné člen 
kontrolního výboru Vilém Dorn. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 
28.3.2013.              
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ad 4)
Zápis z jednání finančního výboru 
Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 25.3.2013 seznámil přítomné
předseda  kontrolního výboru Miloš August.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne
25.3.2013.              

ad 5)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.1/2013 – pronájem nebytových prostor 
v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli – nebytové prostory, které se 
nacházejí v přízemí o celkové výměře 126,32 m2

Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 1/2013 na bezplatný pronájem nebytových 
prostor v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli – nebytové prostory, které se 
nacházejí v přízemí o celkové výměře 126,32 m2 (dle PD prostory 1.01, 1.02, 1.03, 
1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.09). Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé 
společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické 
desce po zákonnou dobu. 
Jediným zájemcem o pronájem těchto prostor je Mateřské centrum Jablíčko 
z Nepomyšle, Nepomyšl čp. 90, 439 71 Nepomyšl, IČ: 26578671. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo bezplatný pronájem nebytových prostor v multifunkčním 
centru čp. 102 v Nepomyšli – nebytové prostory, které se nacházejí v přízemí 
o celkové výměře 126,32 m2 (dle PD prostory 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 
1.08 a 1.09) dle záměru městyse Nepomyšl č. 1/2013 Mateřskému centru Jablíčko 
z Nepomyšle, Nepomyšl čp. 90, 439 71 Nepomyšl,  IČ: 26578671  na dobu 
neurčitou k provozování mateřského centra.

Hlasování: pro: 5         proti: 0     zdrželi se: 0

ad 6)
Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí bezúročné půjčky na vybavení 
prostor MC Jablíčko z Nepomyšle v budově bývalé školy v čp. 102 v Nepomyšli
Dne 20.3.2013  byla doručena žádost od Moniky Zlé, předsedkyně výkonné rady 
Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle, Nepomyšl čp. 90 o poskytnutí bezúročné 
půjčky ve výši 229.500,- Kč na vybavení prostor MC Jablíčko z Nepomyšle v budově 
bývalé školy čp. 102 v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 
s pozvánkami.
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Tato půjčka by byla použita na předfinancování projektu „Vybavení MC Jablíčko 
z Nepomyšle“.  Na tento projekt Mateřské centrum získalo dotaci ve výši 229.500,-
Kč od MAS Vladař, projekt je ale nutné předfinancovat. MC Jablíčko však takovými 
prostředky nedisponuje, a proto se s žádostí obrací na Městys Nepomyšl. 
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí bezúročné půjčky Mateřskému centru Jablíčko 
z Nepomyšle, Nepomyšl čp. 90, IČ: 26578671 na předfinancování vybavení prostor 
MC Jablíčko z Nepomyšle v budově bývalé školy čp. 102 v Nepomyšli ve výši 
229.500,- Kč s tím, že půjčka bude splacena nejpozději do 31.6.2015.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 7)
Žádost o pronájem části pozemku č 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 796,8 
m2 v k.ú. Nepomyšl 
Dne 20.3.2013  byla doručena žádost o pronájem části pozemku č. 172/1, druh trvalý 
travní porost o výměře 796,8 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni 
zastupitelé společně s pozvánkami. 
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 
pronájem části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 796,8 m2

v k.ú. Nepomyšl dle nákresu za cenu 0,40 Kč/m2/rok.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 8) 
Žádost o pronájem části pozemku č 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 700,8 
m2 v k.ú. Nepomyšl 
Dne 20.3.2013 byla doručena žádost o pronájem další části pozemku č. 172/1, druh 
trvalý travní porost o výměře 700,8 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni 
zastupitelé společně s pozvánkami. 
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 
pronájem  části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 700,8 m2

v k.ú. Nepomyšl dle nákresu za cenu 0,40 Kč/m2/rok.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 9) 
Žádost o pronájem části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost  o výměře 500 
m2 v k.ú. Nepomyšl
Dne 20.3.2013 byla doručena žádost o pronájem další části pozemku č. 172/1, druh 
trvalý travní porost o výměře 500 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni 
zastupitelé společně s pozvánkami. 
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na  
pronájem další části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 500 m2

v k.ú. Nepomyšl dle nákresu za cenu 0,40 Kč/m2/rok.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 10)
Žádost o pronájem pozemku č. 170/28, druh zahrada o výměře 356 m2 v k.ú. 
Nepomyšl
Dne 20.3.2013  byla doručena žádost o pronájem pozemku č. 170/28, druh zahrada 
o výměře 356 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 
s pozvánkami. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na   
pronájem  pozemku č. 170/28, druh zahrada o výměře 356 m2 v k.ú. Nepomyšl 
za cenu 0,40 Kč/m2/rok.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 11)
Žádost č.6 o půjčku z fondu rozvoje bydlení manželů Jana a Drahomíry 
Gančíkových, dle Titulu č. 1 - na obnovu fasády na objektu  čp. 86 v Nepomyšli
Dne 19.2.2013 byla doručena žádost č.6 o půjčku ve výši 50 tis. Kč  z rozvoje bydlení 
manželů Jana Gančíka, trvale bytem Nepomyšl čp. 86 a Drahomíry Gančíkové, 
trvale bytem Michnova 1621/9, Praha-Chodov, dle Opatření městyse Nepomyšl        
č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu  - titul    
č. 1 - obnova fasády na objektu  čp. 86 v Nepomyšli. 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 – titulu č. 1 -  manželům 
Janovi Gančíkovi, trvale bytem Nepomyšl čp. 86 a Drahomíře Gančíkové, trvale 
bytem Michnova 1621/9, Praha-Chodov, na obnovu fasády na objektu čp. 86 
v Nepomyšli.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 12) 
Žádost č.7 o půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Venduly Humpolákové, dle 
Titulu č. 1  - na obnovu fasády na objektu  čp. 70 v Nepomyšli
Dne 13.3.2013 byla doručena žádost č.7 o půjčku ve výši 50 tis. Kč  z rozvoje bydlení 
paní Venduly Humpolákové, trvale bytem Kpt. Jaroše 32, 434 01 Most, dle Opatření 
městyse Nepomyšl  č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace 
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bytového fondu  - titul č. 1 - obnova fasády na objektu  čp. 70 v Nepomyšli. Tuto 
žádost obdrželi  všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 
Při projednávání tohoto bodu se v 19.19 hodin dostavila na jednání zastupitelstva 
Mgr. Zdenka Lněníčková, člena zastupitelstva. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu 
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 -  paní 
Vendule Humpolákové, trvale bytem Kpt. Jaroše 32, 434 01 Most  na obnovu 
fasády na objektu čp. 70 v Nepomyšli.
Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 13)
Žádost č.8 o půjčku z fondu rozvoje bydlení pí. Jany Glončákové, p. Jiřího 
Českého a p. Milana Českého,  dle Titulu č. 1 - na obnovu fasády na objektu        
čp. 71 v Nepomyšli
Dne 13.3.2013 nám byla doručena žádost č.8 o půjčku ve výši 50 tis. Kč  z rozvoje 
bydlení podílových spoluvlastníků: paní Jany Glončákové, trvale bytem Nepomyšl 
čp. 71, pana Jiřího Českého, trvale bytem Sibiřská 377, Neštěmice, 403 31 Ústí nad 
Labem a pana Milana Českého, trvale bytem Peškova 527, Mojžíš, 403 31 Ústí nad 
Labem dle Opatření městyse Nepomyšl  č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav 
a modernizace bytového fondu  - titul č. 1 - obnova fasády na objektu  čp. 71 
v Nepomyšli. 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 – titulu č. 1 -  podílovým 
spoluvlastníkům: Janě Glončákové, trvale bytem Nepomyšl čp. 71, panu Jiřímu 
Českému, trvale bytem Sibiřská 377, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem panu 
Milanu Českému, trvale bytem Peškova 527, Mojžíš, 403 31 Ústí nad Labem                 
na obnovu fasády na objektu čp. 71 v Nepomyšli.
Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 14)
Žádost o pronájem sklepního prostoru o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli 
Dne 13.3.2013 byla doručena žádost o pronájem sklepního prostoru o výměře     
6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 
pronájem sklepního prostoru o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli za cenu 
192,- Kč/měsíc (64,- Kč x 6 m2/2)

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 15)
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava kostela sv. Mikuláše na 
p.p.č. 118 v Nepomyšli - I. etapa“ 
Na základě novelizace zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. s platností od 
1.4.2012 by mělo zastupitelstvo schválit vyhlášení každého výběrového 
(poptávkového) řízení za zhotovitele akcí. Z tohoto důvodu navrhuji schválit 
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava kostela sv. Mikuláše na 
p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava 
kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“.

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 16)
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace -
p.p.č. 3473/2, v k.ú. Nepomyšl“
Starosta navrhl schválit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava 
místní komunikace – p.p.č. 3473/2, v k.ú. Nepomyšl“

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava 
místní komunikace – p.p.č. 3473/2, v k.ú. Nepomyšl“

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 17) 
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace 
v obci Chmelištná“
Starosta navrhl schválit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava 
místní komunikace v obci Chmelištná“

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava 
místní komunikace v obci Chmelištná“

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0



8

ad 18) 
Žádost Sdružení hasičů ČMS Louny o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 
spojenou s prací s dětmi a mládeží 
Dne 22.3.2013  byla doručena žádost Sdružení hasičů ČMS Louny o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží. Tuto žádost 
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 1.000,- Kč pro 
Sdružení hasičů ČMS Louny, Mírové náměstí 129, 440 01 Louny, IČ: 64019021  
na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 1 (V. Dorn)

ad 19) 
Žádost Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. z Nepomyšle o finanční 
podporu při pořádání akce pro děti i dospělé s názvem„Klauniáda“
Dne 22.3.2013 byla doručena žádost Niny Smolkové, předsedkyně výkonné rady 
Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s. o poskytnutí finanční 
podpory ve výši 3.000,- Kč na pořádání akce pro děti i dospělé s názvem 
„Klauniáda“. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků Dětskému 
přírodovědnému zájmovému kroužku „Pandíci“, o.s.  ve výši 3.000,- Kč 
na pořádání akce pro děti i dospělé s názvem „Klauniáda“.

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 20) DISKUSE

Martin Kaše – Ing. Radová z Národního památkového úřadu  nám může poradit 
                        ohledně poptávky na zpracovatele stavebně historického průzkumu 
                        na akci „Oprava kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“
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                                              ad 21) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 28. zasedání, konaného dne 
29. března 2013 

I. bere na vědomí:

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 28.3.2013

1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 25.3.2013

II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu pana  
     Viléma Dorna a pana Miloše Augusta.

2) Bezplatný pronájem nebytových prostor v multifunkčním centru čp. 102   
    v Nepomyšli – nebytové prostory, které se nacházejí v přízemí o celkové výměře 
   126,32 m2 (dle PD prostory 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.09)
   dle záměru městyse Nepomyšl č. 1/2013  Mateřskému centru Jablíčko 
    z Nepomyšle, Nepomyšl čp. 90, 439 71 Nepomyšl,  IČ: 26578671  na dobu 
   neurčitou k provozování mateřského centra. 

3) Poskytnutí bezúročné půjčky Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle, Nepomyšl 
    čp. 90, IČ: 26578671 na předfinancování vybavení prostor MC Jablíčko   
    z Nepomyšle v budově bývalé školy čp. 102 v Nepomyšli ve výši 229.500,- Kč 
   s tím, že půjčka bude splacena nejpozději do 31.6.2015. 

4) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem části pozemku             
    č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 796,8 m2 v k.ú. Nepomyšl dle nákresu 
    za cenu 0,40 Kč/m2/rok. 

5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem další části pozemku                  
    č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 700,8 m2 v k.ú. Nepomyšl dle nákresu   
    za cenu 0,40 Kč/m2/rok. 

6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem další části pozemku    
    č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře 500 m2 v k.ú. Nepomyšl dle nákresu 
    za cenu 0,40 Kč/m2/rok. 
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7) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem  pozemku
    č. 170/28, druh zahrada o výměře 356 m2 v k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok. 

8) Uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle 
    Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 -  manželům Janovi Gančíkovi, 
   trvale bytem Nepomyšl čp. 86 a Drahomíře Gančíkové, trvale bytem Michnova 
   1621/9, Praha-Chodov, na obnovu fasády na objektu čp. 86 v Nepomyšli. 

9) Uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle 
    Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 -  paní Vendule Humpolákové, 
    trvale bytem Kpt. Jaroše 32, 434 01 Most  na obnovu fasády na objektu čp. 70 
    v Nepomyšli. 

10) Uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle 
      Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 -  podílovým spoluvlastníkům: 
      paní Janě Glončákové, trvale bytem Nepomyšl čp. 71, panu Jiřímu Českému, 
      trvale bytem Sibiřská 377, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem a panu Milanu 
     Českému, trvale bytem Peškova 527, Mojžíš, 403 31 Ústí  nad Labem na obnovu 
     fasády na objektu čp. 71 v Nepomyšli. 

11) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem sklepního prostoru    
       o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli za cenu 192,- Kč/měsíc
     (64,- Kč x 6 m2/2)

12) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava kostela sv. Mikuláše 
       na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“. 

13) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace –
      p.p.č. 3473/2, v k.ú. Nepomyšl“

14) Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace 
      v obci Chmelištná“

15) Uvolnění finančních prostředků ve výši 1.000,- Kč pro Sdružení hasičů ČMS 
      Louny, Mírové náměstí 129, 440 01 Louny, IČ: 64019021  na činnost spojenou 
      s prací s dětmi a mládeží. 

16) Uvolnění finančních prostředků Dětskému přírodovědnému zájmovému kroužku 
      „Pandíci“, o.s.  ve výši 3.000,- Kč na na pořádání akce pro děti i dospělé 
      s názvem „Klauniáda“. 
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III. neschvaluje:
XXX

IV. ukládá starostovi
XXX

ad 22) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.43 hodin 
ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
          Vilém Dorn                                                             Miloš August     

                ……………………………..
                      starosta

                        Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 05.04.2013

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 11 stran + 16 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zápis projednaný kontrolním výborem ze dne 28.3.2013 
- Zápis projednaný finančním výborem ze dne 25.3.2013
- Záměr městyse Nepomyšl č. 1/2013 
- Žádost MC Jablíčko z Nepomyšle o poskytnutí  bezúročné půjčky na vybavení prostor MC Jablíčko z Nepomyšle 

v budově bývalé školy v čp. 102 v Nepomyšli 
-      Žádost o pronájem části pozemku č. 172/1 o výměře 796,8 m2 v k.ú. Nepomyšl
-      Žádost o pronájem části pozemku č. 172/1 o výměře 700,8 m2 v k.ú. Nepomyšl
-      Žádost o pronájem části pozemku č. 172/1 o výměře 500 m2 v k.ú. Nepomyšl
-      Žádost o pronájem pozemku č. 170/28 o výměře 356 m2 v k.ú. Nepomyšl
-      Žádost č. 6 o půjčku z fondu rozvoje bydlení manželů Jana a Drahomíry Gančíkových, dle Titulu č. 1 – na obnovu 
       fasády na objektu čp. 86 v Nepomyšli  
-      Žádost č. 7 o půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Venduly Humpolákové, dle Titulu č. 1 – na obnovu fasády na 
       objektu čp. 70 v Nepomyšli
-      Žádost č. 8 o půjčku z fondu rozvoje bydlení paní Jany Glončákové, p. Jiřího Českého a p. Milana Českého, dle 
       Titulu č. 1 – na obnovu fasády na objektu č. 71 v Nepomyšli 
-     Žádost o pronájem sklepního prostoru v domě čp. 51 v Nepomyšli 
-     Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny o poskytnutí  finančního příspěvku na činnost spojenou 
      s prací s dětmi a mládeží
-     Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s. Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku  
      na pořádání akce „Klauniáda“  




