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Z Á P I S 
 

z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn,  Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August, 

Josef Kříž, Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra, Martin Kaše   

Omluveni:   Pavel Bartuška    

Hosté:  0 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

37. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno. 

Diskuse probíhala ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM 

nesměl nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo 

bylo uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásil. Členové ZM se též o slovo během 

jednání hlásili a navzájem se nepřerušovali. Pokud by nebyla tato pravidla 

dodržena, přerušilo by se jednání ZM  a svolalo se v náhradním termínu. 

 

ad 1)  Starosta městyse přivítal členy ZM. 

 

 

ad 2) PROGRAM 

 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

3. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014 

4. Návrh rozpočtových změn 

5. Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č.12/2013 – prodej pozemku č. 80, druh 

zahrada o výměře 352 m2 v k.ú. a obci Nepomyšl 

6. Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2014  

 

Doplnění programu: 

7. Smlouva o půjčce mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař o.p.s. na 

předfinancování projektu „Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“ 

 

      Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

8. Diskuse 

9. Usnesení 

10. Závěr   
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Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Martina 

Kašeho. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

po doplnění bodu 7) a ověřovatele pana Antonína Lněníčka a pana Martina 

Kašeho. 

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014 

Všichni zastupitelé obdrželi již na minulém zasedání návrh rozpočtu městyse 

Nepomyšl na rok 2014, který byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po 

zákonnou dobu od 02.12.2013 do 20.12.2013. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl     

na rok 2014 je schodkový. Příjmová strana rozpočtu počítá s příjmy 21.550 tis. Kč, 

výdajová počítá s výdaji ve výši 28.000 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt 

finančními prostředky z minulých let.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2014              

 
Příjmy 21.550 tis. Kč + financování 6.450 tis.Kč 28.000 tis. Kč 

Výdaje  28.000 tis. Kč 28.000 tis. Kč 

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 4) 

Návrh rozpočtových změn 

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými návrhy rozpočtových změn č. 16/2013 – 

22/2013. 

 
č.16/2013 

- zvyšují se příjmy - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR   + 125 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - platy pracovníků VPP     + 125 tis. Kč 

  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 16/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 
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č.17/2013 

- zvyšují se příjmy - neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 

          správy státního rozpočtu - dotace na volby do PS PČR   + 20 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - ostatní osobní výdaje - odměny pro volební komisi     + 10 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - nákup materiálu na volby        +   9 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - pohoštění na volby         +   1 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 17/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č.18/2013 

- zvyšují se příjmy - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva      + 66 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - místní hospodářství - investiční půjčené prostředky 

                                 obyvatelstvu                    + 66  tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 18/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č.19/2013 

- zvyšují se příjmy - neinvestiční přijaté transfery od krajů - účelová neinvestiční  

                                dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro JSDH obcí  

                                nasazených v průběhu povodně v červnu 2013       + 66 tis. Kč 

- zvyšují se příjmy - neinvestiční přijaté transfery od krajů - účelová neinvestiční  

                                 dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2013                      +  4  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - PO-dobrovolná část - DHDM                 + 37 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - PO-dobrovolná část - ochranné pomůcky     + 29 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - PO-dobrovolná část - PHM      +   2 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - PO-dobrovolná část - nákup materiálu    +   2 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 19/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č.20/2013 

- snižují se výdaje - zachování a obnova kulturních památek -budovy,haly,stavby   - 74 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - provoz veřejné silniční dopravy - nákup materiálu     +  4 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - pitná voda - nákup ostatních služeb      +25 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - odvádění a čištění odpadních vod - nákup ostatních služeb   +  6 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - rozhlas a televize - nákup ostatních služeb     +14 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - pitná voda - elektrická energie        +15 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - zájmová činnost v kultuře - nákup ostatních služeb     +  2 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - ostatní záležitosti kultury - věcné dary       +  4 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - všeobecná ambulantní péče - DHDM       +  3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - všeobecná ambulantní péče - nákup materiálu      +  1 tis. Kč 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 20/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 
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č.21/2013 

- snižují se výdaje - zachování a obnova kulturních památek -budovy,haly,stavby   - 294 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - bytové hospodářství - budovy,haly,stavby      +112 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - nebytové hospodářství - nákup materiálu      +   6 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - nebytové hospodářství - elektrická energie      + 16 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatních služeb    + 10 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - komunální služby a územní rozvoj - pohoštění      +   1 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - činnost orgánů krizového řízení - neinv. transfery obcím    + 60 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - obecné příjmy a výdaje z fin. operací - služby pen. ústavů    +   3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní  tělovýchovná činnost – ostatní neinv. dotace    +   5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – nákup materiálu      +   2 tis. Kč  

- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – opravy a udržování     + 57 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – pohřebnictví – nákup ostatních služeb      +   1 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná  část – nákup materiálu      +   9 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – elektrická  energie     +   8 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – neinvestiční transfery obcím     +   1 tis. Kč     

- zvyšují se výdaje – odvádění a čištění odpadních vod – ostatní osobní výdaje       +   3 tis. Kč   

  

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 21/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č.22/2013 

- snižují se výdaje - zachování a obnova kulturních památek -budovy,haly,stavby   - 414 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - zájmová činnost v kultuře - DHDM       +  9  tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - Základní školy - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým  

           organizacím          + 15 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - činnost místní správy - neinvestiční půjčené prostředky obecně 

                                prospěšným společnostem        +250 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - činnost místní správy - nákup ostatních služeb     +  42 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - PO-dobrovolná část - nákup ostatních služeb        +  17 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - komunální služby a územní rozvoj - nájemné        +    7 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - zachování a obnova kulturních památek - nákup ost. služeb     +    2 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - veřejné osvětlení - nákup ostatních služeb       +  10 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - komunální služby a územní rozvoj - nákup materiálu     +    5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - činnost místní správy - ostatní neinvestiční transfery  

                                neziskovým a podobným organizacím        +  14 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje - činnost místní správy - neinvestiční půjčené prostředky  

                                obecně prospěšným společnostem       +  43 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 22/2013. 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 5) 

Prodej dle záměru městyse Nepomyšl č.12/2013 – prodej pozemku č. 80, druh 

zahrada o výměře 352 m2 v k.ú. a obci Nepomyšl 

Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 12/2013 na prodej pozemku č. 80 o výměře 

352 m2 , druh zahrada  v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč 

za návrh na vklad. Tento záměr obdrželi  všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 
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Záměr byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jedinými 

zájemci o koupi tohoto pozemku je pan Bohumil Češka, bytem Podbořanský  

Rohozec 58 a paní Jana Přikrylová, bytem Karla Havlíčka Borovského 487, 441 01 

Podbořany. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo prodej pozemku č. 80 o výměře 352 m2, druh zahrada 

v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad 

do podílového vlastnictví  ½ panu Bohumilu Češkovi, bytem Podbořanský Rohozec       

čp. 58, 441 01 Podbořany a ½ paní Jana Přikrylové, bytem Karla Havlíčka 

Borovského čp. 487, 441 01 Podbořany. 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: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 6) 

Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2014  

Všem zastupitelům byl zaslán společně s pozvánkami návrh Plánu práce 

zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2014.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 

2014.  

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 7) 

Smlouva o půjčce mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař o.p.s. na 

předfinancování projektu „Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“. 

Ve smlouvě o půjčce mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař o.p.s. na 

předfinancování projektu „Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“ se  

jedná se o půjčení částky ve výši 42.350,- Kč, kde se dlužník  zavazuje vrátit věřiteli 

85% zapůjčené finanční částky nejpozději do 30.6.2014. Jedná se o zakoupení  

11 ks kontejneru na BRO (biologicky rozložitelné odpady) o objemu 9 m3  ve výši 

42.350,- Kč včetně DPH pro potřeby městyse Nepomyšl, kde městys Nepomyšl 

uhradí pouze 15% z ceny, tj. 6.353,- Kč.   

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o půjčce mezi Městysem Nepomyšl             

a MAS Vladař o.p.s. na předfinancování projektu „Kontejnery na BRO (biologicky 

rozložitelné odpady) na území MAS Vladař“. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 8) DISKUSE 

 

Josef Lněníček – informoval přítomné o omezení provozní doby na poště  

                            v Nepomyšli v období do 2.1.2014  

 

 

Antonín Lněníček – doporučil vybudovat světla veřejného osvětlení včetně rozvaděče  

                                na návsi v Nepomyšli  

 

Ing. Jaroslav Vávra - informoval přítomné o jednání Dozorčí rady Skládky Vrbička  

                                   dne 5.12.2013:  

Výsledek hospodaření za období 1-10/2013 - náklady činily 11.343.452,15 Kč a 

výnosy 12.161.675,82 Kč. Provozní zisk 818.223,67 Kč. Uloženo bylo 25.528,98 tun 

odpadu, zaznamenal se pokles oproti loňskému roku. 

Podařilo se získat dotaci ze SFŽP na svoz bio odpadů ve výši 5,1 mil. Kč. Za dotaci 

byly pořízeny nákladní automobily Scania a Avia včetně kontejnerů. 

Dále proběhlo poptávkové řízení na rozšíření skládky a částečnou rekultivaci 

skládky. Oslovené firmy svoje nabídky odevzdaly v řádném termínu a výběrová 

komise sestavená z vlastníků společnosti vyhodnotila jako nejlepší nabídku firmy 

Šilhánek a syn, a.s. Kryry.  
 

Martin Kaše  - informoval přítomné, že ve čtvrtek 9.1.2014 se bude konat od 18.30  

                        hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Nepomyšl zasedání   

                        redakční rady ohledně výběru fotografií do knihy o obci Nepomyšl,  

                        konkrétně pro kapitolu Dějiny středověké Nepomyšle  
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                             ad 9) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 37. zasedání, konaného dne  

20. prosince 2013 

 

I. bere na vědomí: 

 

1) Informaci o omezení provozní doby na poště v Nepomyšli v období do 2.1.2014  

 

II. schvaluje: 
 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 7) a  

    ověřovatele zápisu a pana Antonína Lněníčka a pana Martina Kašeho. 

 

 

2) Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2014 

 
Příjmy 21.550 tis. Kč + financování 6.450 tis.Kč 28.000 tis. Kč 

Výdaje  28.000 tis. Kč 28.000 tis. Kč 

 

 

3) Rozpočtové změny č. 16/2013 – 22/2013 

 

 

4) Prodej pozemku č. 80 o výměře 352 m2, druh zahrada v obci a k.ú. Nepomyšl za  

    cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč náklady za návrh na vklad do podílového vlastnictví     

    ½ panu Bohumilu Češkovi, bytem Podbořanský Rohozec  čp. 58, 441 01  

   Podbořany a ½ paní Jana Přikrylové, bytem Karla Havlíčka Borovského čp. 487,  

   441 01 Podbořany. Kupní smlouva musí být uzavřena do 30ti dnů od schválení  

   v zastupitelstvu městyse Nepomyšl. V případě nedodržení této lhůty, bude schválení  

   tohoto prodeje revokováno. 

 

 

5) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2014. 

 

 

6) Uzavření smlouvy o půjčce mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař o.p.s. na  

    předfinancování projektu „Kontejnery na BRO (biologicko rozložitelné odpady)    

    na území MAS Vladař“. 
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III. neschvaluje: 

XXX 

 

 

IV. ukládá starostovi: 

1) Nechat vypracovat projektovou dokumentaci na vybudování světla veřejného     

    osvětlení včetně rozvaděče na návsi před budovou Úřadu městyse v Nepomyšli  

 

 

ad 10) ZÁVĚR 

 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.20 hodin 

ukončil. 

 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

      Antonín Lněníček               Martin Kaše   

 

 

 

 

 

                    …………………………….. 

                      starosta 

                      Josef Lněníček  
 

 
V  Nepomyšli dne 02.01.2014 

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 8 stran +8 příloh 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 37. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014  

- Návrh rozpočtových změn č. 16/2013 - č. 22/2013  

- Záměr městyse Nepomyšl č. 12/2013 o prodeji pozemku č. 80 o výměře 352 m2 v k.ú. Nepomyšl  

- Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na I. pololetí 2014   

- Smlouva o půjčce mezi Městysem Nepomyšl a MAS Vladař o.p.s. na předfinancování projektu "Kontejnery na 

BRO na území MAS Vladař".  

- Zápis z jednání DR Skládky Vrbička ze dne 5.12.2013 + Usnesení  

 


