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Z Á P I S

z 32. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
28.6.2013 od 19.00 hodin do 19.56 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra, 
Vilém Dorn 

Omluveni: Martin Kaše, Josef Kříž, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková
Hosté: 2
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

32. 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. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.8/2013 – pronájem části pozemku      

č. 157/1, druh zahrada o výměře 24 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
4. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.9/2013 – pronájem části pozemku      

č. 42, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 150 m2 v obci a k.ú. 
Nepomyšl

5. Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č.10/2013 – prodej pozemku č. 170/33, 
druh zahrada o výměře 338 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl

6. Odkoupení stavby vodojemu včetně st.p.č. 82 v k.ú. Dvérce ve vlastnictví firmy 
XAVERgen, a.s., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany do majetku městyse Nepomyšl

7. Odvoz fekálií ze spádových obcí městyse Nepomyšl do „ČOV Nepomyšl –
jímky na dovážené splašky“

8. Dodatek č. 2 k Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na 
podporu oprav a modernizace bytového fondu

9. Žádost Ing. Jaroslava Vávry, Nepomyšl 52 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na 
výměnu neekologického kotle za kotel ekologický.

10.Finanční příspěvek na odstranění povodňových škod při povodních v r. 2013
11.Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2012 a zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012
12.Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2012
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13.Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012 
14.Návrh rozpočtových změn
15.Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2013 

Doplnění programu
16. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s vlastníky části pozemků 

zasahující do komunikace na p.č. 3473/2 v obci a k.ú. Nepomyšl. 
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

Doplnění programu
17. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl o poskytnutí finančního 

příspěvku na oslavy 140. výročí založení.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0

18.Diskuse
19.Usnesení
20.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 bodů 16) a 17) a ověřovatele pana Viléma Dorna a pana                  
Ing. Jaroslava Vávru.
Hlasování: pro: 5       proti: 0     zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.8/2013 – pronájem části pozemku             
č. 157/1, druh zahrada o výměře 24 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 8/2013 na pronájem části pozemku č. 157/1, 
druh zahrada o výměře 24 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na 
dobu neurčitou. Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 
Tento záměr byl vyvěšen na úřední a el. desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem 
o pronájem části tohoto pozemku byl p. Josef Jordánek, bytem Nepomyšl čp. 156.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl             
č. 8/2013 – části pozemku č. 157/1, druh zahrada o výměře 24 m2 v obci a k.ú. 
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu Josefu Jordánkovi,      
bytem Nepomyšl čp. 156.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 4)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č.9/2013 – pronájem části pozemku             
č. 42, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 150 m2 v obci a k.ú. 
Nepomyšl
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 9/2013 na pronájem části pozemku č. 42, 
druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 150 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl     
za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé 
společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po 
zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem části tohoto pozemku byl p. Tomáš 
Bobela, bytem 1. máje 100/23, 360 06 Karlovy Vary.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo  pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl 
č. 9/2013 – části pozemku č. 42, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 
150 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl  za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu 
Tomášovi Bobelovi, bytem 1. máje 100/23, 360 06 Karlovy Vary.

Hlasování: pro: 4        
                              proti: 1 (Ing. Jaroslav Vávra)

          zdrželi se: 0

ad 5)
Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č.10/2013 – prodej pozemku č. 170/33, druh 
zahrada o výměře 338 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 10/2013 na prodej pozemku č. 170/33, druh 
ostatní plocha neplodná o výměře 338 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 

+ 1.000,- Kč za návrh na vklad.  Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně 
s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou 
dobu. Jedinými zájemci o koupi tohoto pozemku byli Pavel Bartuška a Monika Zlá, 
oba bytem Nepomyšl čp. 212.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 10/2013 
– pozemku  č. 170/33, druh ostatní plocha neplodná o výměře 338 m2 v obci a k.ú. 
Nepomyšl  za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad p. Pavlu Bartuškovi 
a sl. Monice Zlé, oba bytem Nepomyšl čp. 212. Kupní smlouva musí být uzavřena 
do 30ti dnů od schválení v zastupitelstvu městyse Nepomyšl. V případě nedodržení 
této lhůty, bude schválení tohoto prodeje revokováno.

Hlasování: pro: 5       proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 6)
Odkoupení stavby vodojemu včetně st.p.č. 82 v k.ú. Dvérce ve vlastnictví firmy 
XAVERgen, a.s., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany do majetku městyse Nepomyšl
Vzhledem k tomu že vodojem v obci Dvérce, který zásobuje pitnou vodou celou obec, 
je ve vlastnictví firmy XAVERgen, a.s. Říčany, zažádal městys Nepomyšl tohoto 
vlastníka o koupi vodojemu včetně pozemku do majetku městyse Nepomyšl. Na 
základě vypracovaného znaleckého posudku č. 5147/021/2013 byla stanovena cena 
ve výši 123.590,- Kč. Zástupce vlastníka navrhl konečnou částku za prodej vodojemu 
na  p.č. 82 včetně pozemku č. 82 o výměře 15 m2, druh zastavěná plocha a nádvoří 
v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce ve výši 125.000,- Kč.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo odkoupení vodojemu na p.č. 82 včetně pozemku č. 82         
o výměře 15 m2,druh zastavěná plocha a nádvoří v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce     
od firmy XAVERgen, a.s., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany, za cenu 125.000,- Kč        
do vlastnictví městyse Nepomyšl.

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

ad 7)
Odvoz fekálií ze spádových obcí městyse Nepomyšl do „ČOV Nepomyšl – jímky 
na dovážené splašky“
Dne 26.6.2013 proběhla kolaudace „ČOV Nepomyšl – jímky na dovážené splašky“.
Na základě toho se již mohou v současné době dovážet ze spádových obcí domovní 
splašky obecní technikou. Z tohoto důvodu je potřeba určit, zda tato služba bude 
občanům spádových obcí zpoplatněna, či nikoli. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo bezplatné dovážení splašků obecní technikou ze spádových 
obcí městyse Nepomyšl do ČOV Nepomyšl.

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

ad 8)
Dodatek č. 2 k Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu 
oprav a modernizace bytového fondu
Vzhledem k tomu, že je již vyčerpána částka ve výši 400 tis. Kč dle opatření městyse 
Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání  fondu na podporu oprav a modernizace bytového 
fondu, navrhl starosta schválit Dodatek č. 2, kde se v čl. 2 „Příjmy fondu tvoří“ 
přidává text: 
4) Další částka 500 tis. Kč převedena z účtu městyse Nepomyšl č. 4829481/0100
Tento dodatek č. 2 obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Dodatek č. 2 k Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 
k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu,  kde se v čl. 2 
„Příjmy fondu tvoří“ přidává text: 4) Další částka 500 tis. Kč převedena z účtu 
městyse Nepomyšl č. 4829481/0100.

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

ad 9)
Žádost Ing. Jaroslava Vávry, Nepomyšl 52 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na 
výměnu neekologického kotle za kotel ekologický.
Dne 17.6.2013 byla doručena žádost Ing. Jaroslava Vávry, bytem Nepomyšl  čp. 52 
o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydle dle opatření městyse Nepomyšl         
č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizaci bytového fondu, titul č. 2 
– výměnu neekologického kotle na ekologický v domě čp. 52. 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. 2 – výměnu 
neekologického kotle za ekologický v domě čp. 52 p. Ing. Jaroslavu Vávrovi, bytem 
Nepomyšl čp. 52.

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

ad 10)
Finanční příspěvek na odstranění povodňových škod při povodních v r. 2013
Vzhledem k tomu, že začátkem června 2013 postihly povodně obce i v našem 
regionu, navrhl starosta uvolnit finanční prostředky z rozpočtu městyse Nepomyšl a 
přispět dvěma nejvíce postiženým obcím finančním příspěvkem ve výši 30 tis.Kč obci 
Lubenec a 30 tis. Kč městu Kryry na odstranění povodňových škod při povodních 
v červnu 2013. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl za účelem odstranění povodňových škod při bleskové povodni dne 
9.6.2013 městu Kryry ve výši 30 tis. Kč a obci Lubenec ve výši 30 tis. Kč.

Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 11) 
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2012 a zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012
Všichni zastupitelé obdrželi  společně s pozvánkami návrh Závěrečného účtu 
městyse Nepomyšl za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
městyse Nepomyšl za rok 2012. Tento závěrečný účet byl vyvěšen na úřední i 
elektronické desce po zákonnou dobu od 7.6.2013 do 28.6.2013.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse 
Nepomyšl za rok 2012 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2012 
s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.

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

ad 12) 
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2012
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost 
schvalovat účetní závěrky, jež přinesla novela zákona o účetnictví, vyhlášená ve 
Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 1.8.2012. Ministerstvo financí 
připravilo návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví (563/1991 Sb.), která 
upravuje podrobné postupy organizace schvalování účetních závěrek vybraných 
účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti  osob zúčastněných na tomto 
schvalování. Návrh vyhlášky je v současné době v legislativním procesu.

Jako podklad pro schválení účetní závěrky byla všem zastupitelům zaslána 
s pozvánkami:

a) Rozvaha k 31.12.2012
b) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
c) Příloha účetní závěrky k 31.12.2012 
d) Zápis o provedení roční inventarizace majetku městyse Nepomyšl za rok 2012 
e) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2012.

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

ad 13) 
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012 
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl (rozdíl mezi výnosy a náklady) představuje 
za rok 2012 zisk v objemu 10.309.389,53 Kč.

Výnosy celkem za rok 2012 18.307.619,03 Kč
Náklady celkem za rok 2012   7.998.229,50 Kč



7

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 
2012 ve výši 10.309.389,53 z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím 
řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).

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

ad 14) 
Návrh rozpočtových změn
Starosta seznámil přítomné s návrhy rozpočtových změn č. 2-9/2013.

 č. 2/2013
- zvyšují se příjmy – daň z příjmů právnických osob za obec +   266 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní finanční operace – platby daní a poplatků  +   266 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 3/2013
- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR +   200 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – platby pracovníků VPP   +   200 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 4/2013
- zvyšují se příjmy – převody z rozpočtových výdajů +   3.000 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně +   3.000 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 5/2013
- zvyšují se příjmy – ostatní správa v ochraně životního prostředí – sankční platby
                                 přijaté od jiných subjektů +   59 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery neziskovým 

                     a podobným organizacím                                                        +   59 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0
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č. 6/2013
- zvyšují se příjmy – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy
                                 státního rozpočtu – dotace na volby prezidenta +   28 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní osobní výdaje                                                               +   11 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nákup materiálu na volby                         +   15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pohoštění na volby                         +     2 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 6/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 7/2013
- snižují se výdaje  – PO –dobrovolná část – opravy a udržování -   9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –  PO – dobrovolná část - DHDM                                             +  9 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 7/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 8/2013
- zvyšují se příjmy – ostatní správa v ochraně životního prostředí – sankční platby
                                 přijaté od jiných subjektů +   89 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –  komunální služby a územní rozvoj – opravy a udržování       +    7 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –  sběr a svoz komunálních odpadů – opravy a udržování         +  68 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –  finanční vypořádání minulých let – vrácení nevyčerpané 
                                 dotace na volby do zastupitelstev krajů r. 2012                       +  14 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 8/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

č. 9/2013
- snižují se výdaje  – zachování a obnova kult. památek – budovy,haly,stavby - 2.283 tis. Kč
- zvyšují se výdaje –  uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků –
                                 Jednorázové splacení úvěru u ČMZRB                                     + 2.283 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 9/2013. 
Hlasování: pro: 5             proti: 0     zdrželi se: 0

ad 15)
Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2013 
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán práce zastupitelstva 
městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2013, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2013 
z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse neproběhne, ale 
pokud to bude nutné, svolá starosta mimořádné zasedání.  
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 
2013.
Hlasování: pro: 5        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 16)
Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s vlastníky části pozemků zasahující 
do komunikace na p.č. 3473/2 v obci a k.ú. Nepomyšl. 
Při probíhajících komplexních pozemkových úpravách bylo zjištěno, že do 
komunikace na p.č. 3473/2 v obci a k.ú. Nepomyšl zasahují části pozemků 
soukromých vlastníků. Vzhledem k tomu, že je schválení oprava této komunikace na 
náklady městyse Nepomyšl, je potřeba uzavřít s těmito vlastníky Smlouvu o uzavření 
budoucí kupní smlouvy, která se bude týkat pozemků, které zasahují do této 
komunikace. Po ukončení komplexních pozemkových úprav v obci a k.ú. Nepomyšl 
bude tato komunikace na p.p.č. 3473/2 do vlastnictví městyse Nepomyšl. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s vlastníky 
pozemků, které zasahují do komunikace na p.č. 3473/2 v obci a k.ú. Nepomyšl 
za obvyklou cenu ve výši 25,- Kč/m2.   

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

ad 17)
Žádost Sboru dobrovolných hasičů Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku         
na oslavy 140. výročí založení.
Dne 26.6.2013 byla doručena žádost jednatele SDH Nepomyšl p. Vilém Dorna           
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na pořádání oslav 140. výročí 
založení.  

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro 
SDH Nepomyšl na pořádání oslav 140. výročí založení, které se budou konat 
27.7.2013.

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

ad 18) DISKUSE
                       
Josef Lněníček – přečetl děkovný dopis od manželů Rádlových adresovaný místním 
                            hasičům a panu starostovi za rychlé zařízení pomoci s odtokem 
                            vody u chalupy v Nepomyšli. Potok se vybřežil ze svého koryta na  
                            jejich pozemek, zatopila dvůr a hrozilo zatopení přízemí budovy. 
                        -  pozval všechny přítomné na akci s názvem „Kopeme za lepší svět“,
                           která se bude konat v sobotu 29.6.2013 od 12.00 hod. na fotbalovém 
                           hřišti v Nepomyšli 
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ad 19) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 32. zasedání, konaného dne 
28. června  2013 

I. bere na vědomí:
XXX

II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodů 16)             
    a 17)  a ověřovatele zápisu pana Viléma Dorna a pana Ing. Jaroslava Vávru.  

2) Pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 8/2013 – části pozemku 
    č. 157/1, druh zahrada o výměře 24 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 
    Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu Josefu Jordánkovi, bytem Nepomyšl čp. 156.

3) Prodej pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 10/2013 – pozemku  č. 170/33, 
    druh ostatní plocha neplodná o výměře 338 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl  za cenu 
    25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad p. Pavlu Bartuškovi a sl. Monice Zlé, 
    oba bytem Nepomyšl čp. 212. Kupní smlouva musí být uzavřena do 30ti dnů od   
    schválení v zastupitelstvu městyse Nepomyšl. V případě nedodržení této lhůty, 
    bude schválení tohoto prodeje revokováno.  

4) Odkoupení vodojemu na p.č. 82 včetně pozemku č. 82 o výměře 15 m2, druh 
    zastavěná plocha a nádvoří v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce od firmy XAVERgen, 
    a.s., Žižkova 286/12, 251 01 Říčany, za cenu 125.000,- Kč do vlastnictví městyse 
    Nepomyšl. 

5) Bezplatné dovážení splašků obecní technikou ze spádových obcí městyse 
    Nepomyšl do ČOV Nepomyšl.
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6) Dodatek č. 2 k Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na 
    podporu oprav a modernizace bytového fondu,  kde se v čl. 2 „Příjmy fondu tvoří“     
    přidává text: 4) Další částka 500 tis. Kč převedena z účtu městyse Nepomyšl            
    č. 4829481/0100

7) Uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle
    Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 2 – výměnu neekologického kotle   
    za ekologický v domě čp. 52 p. Ing. Jaroslavu Vávrovi, bytem Nepomyšl čp. 52.

8) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městys Nepomyšl za účelem odstranění 
    povodňových škod při bleskové povodni dne 9.6.2013 městu Kryry ve výši 30 tis. 
    Kč a obci Lubenec ve výši 30  tis. Kč. 

9) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012              
    a Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2012 s vyjádřením souhlasu 
    „bez výhrad“. 

10) Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2012.

11) Převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2012 ve výši 
      10.309.389,53 z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 
      na účet 432 (nerozdělený zisk). 

12) Rozpočtové změny č. 2/2013 až  9/2013

13) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2013. 

14) Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s vlastníky pozemků, které zasahují 
      do komunikace na p.č. 3473/2 v obci a k.ú. Nepomyšl za obvyklou cenu ve výši 
      25,- Kč/m2.   

15) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč pro SDH Nepomyšl na 
      pořádání oslav 140. výročí založení, které se budou konat 27.7.2013.



12

III. neschvaluje:

1) Pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 9/2013 – části pozemku 
    č. 42, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 150 m2 v obci a k.ú. 
    Nepomyšl  za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu Tomášovi Bobelovi, 
    bytem 1. máje 100/23, 360 06 Karlovy Vary.

IV. ukládá starostovi
XXX

ad 20) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.56 hod. 
hodin ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
           Vilém Dorn                                                           Ing. Jaroslav Vávra        

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

                   Josef Lněníček 
V Nepomyšli dne 03.07.2013
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