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Z Á P I S 
 

ze 40. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

28.03.2014 od 19.00 hodin do 19.45 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

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

Josef Kříž, Antonín Lněníček,  Martin Kaše, Pavel Bartuška    

Omluveni:   Ing. Jaroslav Vávra  

Hosté:   

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

40. 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. Zpráva z jednání kontrolního výboru  

4. Zpráva z jednání finančního výboru 

5. Žádost Sdružení hasičů ČMS OSH Louny o poskytnutí finančního příspěvku. 

6. Volba delegáta na Valnou hromadu Skládky Vrbička, s.r.o. 

7. Žádost Evy Zítkové, bytem Nepomyšl čp. 182 o dotaci na vybudování vlastního 

zdroje pitné vody. 

 

Doplnění programu: 

8. Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s.                

o finanční či materiální podporu při pořádání akce Vítání jara 2014.  

 

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

 

Doplnění programu: 

9. Žádost č. 12 Pavla Bartušky, bytem Nepomyšl čp. 212 o půjčku z fondu 

rozvoje bydlení na obnovu fasády na rozestavěné stavbě rodinného domu 

stojící na pozemku č. 297 v k.ú. Nepomyšl.  

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 0 
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10. Diskuse 

11. Usnesení 

12. Závěr 

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana 

Martina Kašeho.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

po doplnění bodu 8) a 9) a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou        

a pana Martina Kašeho. 

 

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

 

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Zpráva z jednání kontrolního výboru 

Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 26.3.2014 seznámil přítomné člen  

kontrolního výboru pan Josef Kříž. Byla provedena kontrola usnesení z 39. zasedání 

zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 28.02.2014. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 

26.3.2014. 

 

 

ad 4) 

Zpráva z jednání finančního výboru 

Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 24.3.2014 seznámil přítomné 

předseda finančního výboru pan Miloš August. 

Předmětem zprávy byla kontrola provedené roční, fyzické, dokladové, periodické 

inventarizace DNIM, HDIM, DDHM, pozemků, cenin a materiálových zásob 

spravovaných městysem Nepomyšl, tj. PO, KD a majetku úřadu městyse Nepomyšl za 

rok 2013. Dále proběhla kontrola pokladní knihy za období červenec až prosinec 

2013. Vše s výsledkem bez závad. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání finančního  výboru ze dne 

24.3.2014. 
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ad 5) 

Žádost Sdružení hasičů ČMS OSH Louny o poskytnutí finančního příspěvku 

Dne 3.3.2014 byla doručena žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Okresní sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 

spojenou s prací s dětmi a mládeží. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 

s pozvánkami. Příspěvek by byl využit na nákup propagačních materiálů, které se 

týkají hasičské problematiky, k nákupu cen pro děti, které se účastní hasičských 

soutěží, volnočasových aktivit, které připravují členové Sboru dobrovolných hasičů 

ve svém volném čase a bezúplatně.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro  Sdružení 

hasičů ČMS OSH Louny, Mírové náměstí 129, 440 01 Louny, IČ: 64019021 na 

činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.  

 

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

 

ad 6) 

Volba delegáta na Valnou hromadu Skládky Vrbička, s.r.o. 

Dne 19.6.2014 se bude konat Valná hromada obchodní společnosti Skládky Vrbička, 

s.r.o. Na tuto valnou hromadu je zapotřebí doložit pověření k zastupování a jednání 

na této valné hromadě, které musí být schváleno zastupitelstvem.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo jmenování starosty Josefa Lněníčka delegátem na Valnou 

hromadu obchodní společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. se sídlem Podbořany, 

Partyzánská 93, která proběhne dne 19.6.2014. 

 

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

 

ad 7) 

Žádost Evy Zítkové, bytem Nepomyšl čp. 182 o dotaci na vybudování vlastního 

zdroje pitné vody. 

Dne 14.3.2014 byla podána žádost paní Evy Zítkové, bytem Nepomyšl čp. 182 o 

dotaci  na vybudování vlastního zdroje pitné vody. Jedná se o vrtanou studnu na 

p.p.č. 2859/4 v k.ú. Nepomyšl včetně přívodu do RD čp. 182 v Nepomyšli.  

Tato žádost byla zaslána všem zastupitelům  společně s pozvánkami.  

Na 6. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 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. Na 24. zasedání zastupitelstva městyse 

Nepomyšl dne 30.11.2012 byl schválen Dodatek č. 1 k těmto Zásadám. 
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Žadatelka paní Eva Zítková splnila všechny podmínky pro získání příspěvku na 

vybudování zdroje pro pitnou vodu dle výše jmenovaných Zásad.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč paní 

Evě Zítkové, bytem Nepomyšl čp. 182 na vybudování zdroje pro pitnou vodu k RD 

čp. 182 v Nepomyšli dle schválených Zásad.  

 

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

 

ad 8) 

Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční či 

materiální podporu při pořádání akce Vítání jara 2014.  

Dne 24.3.2014 byla zaslána žádost Niny Smolkové, předsedkyně výkonné  rady 

Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. o poskytnutí finanční 

podpory ve výši 4.000,- Kč na pořádání akce Vítání jara 2014, která se bude konat 

v sobotu 12.4.2014 v Kulturním domě v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi zastupitelé 

dodatečně při jednání zastupitelstva. Tento příspěvek by byl využit na ceny pro děti, 

materiál na výrobu a tvoření na téma jaro a Velikonoce, občerstvení a náklady na 

ozvučení.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč  pro Dětský 

přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“, o.s. na pořádání  akce Vítání jara 2014, 

která se bude konat v sobotu 12.4.2014 v Kulturním domě v Nepomyšli.  

 

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

 

ad 9) 

Žádost č. 12 p. Pavla Bartušky, bytem Nepomyšl čp. 212 o půjčku z fondu rozvoje 

bydlení na obnovu fasády.  

Dne 26.3.2014 byla doručena žádost o půjčku ve výši 50 tis. Kč z rozvoje bydlení 

Pavla Bartušky, bytem Nepomyšl čp. 212 dle Opatření městyse Nepomyšl                   

č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového fondu – titul č. 

1 – Obnova fasády - zhotovení fasády na rozestavěné stavbě rodinného domu stojící 

na pozemku č. 297 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při 

jednání zastupitelstva.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků na půjčku ve výši 50 tis. 

Kč z fondu rozvoje bydle dle  Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 – titulu č. 1 – 

Obnova fasády panu Pavlu Bartuškovi, trvale bytem Nepomyšl čp. 212 na 

zhotovení fasády na rozestavěné stavbě rodinného domu stojící na pozemku č. 297 

v k.ú. Nepomyšl. 

 

Hlasování:  pro: 7          proti: 0     zdrželi se: 1 (P.Bartuška) 

 

 

 

ad 10) DISKUSE 

 

 

Mgr. Zdenka Lněníčková   
– vzhledem k nedávno  řešené problematice hlídání dětí v MC Jablíčko se členky MC 

rozhodly svolat informativní schůzku rodičů se starostou, zastupiteli a potenciální 

tetou na hlídání paní Jaroslavou Holubovou.  

 

Schůzka se  uskutečnila v pátek 28.3.2014 v 17.30 hodin v pronajatých prostorách 

MC Jablíčko. Pozvánku na tuto schůzku s rodiči obdržely všechny domácnosti 

s dětmi. Cílem schůzky bylo probrat všechna pro a proti hlídání služby v MC, její 

využitelnost, zmapovat zájemce o tuto službu, dohodnout se na způsobu výplaty paní 

na hlídání a dalších podrobnostech a otázkách ohledně této služby.  Schůzky se 

zúčastnilo celkem 8 maminek, paní Jaroslava Holubová a pan starosta.   

 

Setkání přineslo konkrétní výstup. Od 1.9.2014 začne v MC Jablíčko fungovat 

hlídací služba pro děti dojíždějící do MŠ a ZŠ v Krásném Dvoře (pro podbořanské 

zatím nejsme schopni zajistit vyzvedávání  dětí u MŠ). Hlídání bude probíhat od 5.30 

do 7.30 hodin, „hlídací tetou“ bude paní  Jaroslava Holubová. Hlídání bude 

částečně hrazeno rodiči a částečně obcí, toto však ještě musí projednat zastupitelstvo 

městyse  Nepomyšl. Přesná částka bude stanovena po propočtení mzdových nákladů.  

 

S rodiči bylo dále dohodnuto, že od příštího roku bude MC zajišťovat nějakou formu 

„příměstských táborů“ po dobu školních prázdnin. Bližší podoba a termíny budou 

upřesněny, jedná se však jistě až o rok 2015. 

 

Josef Kříž  

– na základě předchozí informace od Z. Lněníčkové vznesl dotaz, zda paní 

Holubová v případě hlídání dětí zvládne nadstandardní pracovní úvazek a zda 

si uvědomuje, že je to práce s dětmi. Byl ujištěn, že paní Holubová je zcela 

svéprávná, se všemi podmínkami hlídání dětí na schůzce byla seznámena a 

měla možnost se k nim vyjádřit. Bez jejího souhlasu s formou a rozsahem  
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hlídání by toto nebylo možné realizovat. Vzhledem ke svým letitým 

zkušenostem s prací v MŠ bezpochyby hlídání dětí v MC bravurně zvládne. 

Pan Kříž byl dále upozorněn, že jako zastupitel byl pozván na schůzku v MC  

ohledně hlídání dětí a veškeré dotazy vůči paní Holubové mohl vznést na této 

schůzce. Na tuto poznámku reagoval tím, že má jiné aktivity. 

 

– upozornil, že věžní hodiny na kostele se předbíhají a vyzvánějí jinak, než jak 

mají. Starosta jej informoval, že pan Flossmann již učinil potřebná opatření, 

aby zvonkohra odbíjela v souladu s přesným časem. 

 

– upozornil, že na Dětském hřišti v Nepomyšli je nějakým letákem přelepen 

Návštěvní řád. Dožadoval se vyvěšení nového řádu. Dále požadoval vyvěšení 

nových cedulek o zákazu vstupu psů, aby se zamezilo jejich přístupu na hřiště. 

Důrazně upozornil na to, že v Návštěvním řádu platí zákaz kouření na 

Dětském hřišti a některé maminky tento zákaz kouření porušují. Požadoval po 

Z. Lněníčkové, aby proti tomuto zasáhla. Z. Lněníčková p. Křížovi sdělila, že 

(má-li potřebu) zasáhnout může kdokoliv, kdo je danému skutku přítomen, 

natož zastupitel, a že tedy sám mohl zjednat nápravu.  

– Také upozornila, že Návštěvní řád není na hřišti umístěn proto, aby městys 

buzeroval uživatele hřiště dodržováním v něm uvedených předpisů, ale 

především proto, aby městys byl v případě nehody způsobené porušením 

návštěvního řádu právně krytý. Z. Lněníčková předpokládá, že uživatelé hřiště 

jsou zodpovědné osoby, a jsou sami schopni řešit své potřeby ohledně užívání 

hřiště. 

 

 

Pavel Bartuška  
upozornil na problém bojových plemen psů v obci. Velkým problémem je volné 

pobíhání těchto psů, a to nejen na veřejném prostranství (např. i na loukách v okolí 

fotbalového hřiště, které nejsou veřejným prostranstvím).  

Potíž je i v případě, kdy je tento pes bez náhubku uvázán u veřejných objektů 

(hospoda, úřad). Na neopatrné dítě může zaútočit i na úvazu. Problémové je také 

oplocení u zastávky autobusu u Schrötterů, kudy děti mohou při čekání na autobus 

prostrčit prsty.  

 

Pan Bartuška navrhnul vypracovat návrh nové OZV tak, aby majitelé velkých a 

bojových psů plemen měli povinnost mít tyto psi vždy na vodítku a vždy s náhubkem 

a aby majitelé těchto plemen byli povinni zajistit své nemovitosti, kde se tito psi 

vyskytují, tak, aby se zamezilo kontaktu psů s lidmi na veřejném prostranství. 
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                           ad 11) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 40. zasedání, konaného dne  

28. března 2014  

 

I. bere na vědomí: 

 

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 26.3.2014  

2) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 24.3.2014  

3) Informaci o možnosti provozování hlídací služby pro děti v pronajatých 

prostorách Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle od 1.9.2014. 

 

II. schvaluje: 
 

     1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění  bodu 8) a 9)                

         a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Martina Kašeho. 

 

     2) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 1.000,-   

         Kč na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a  

         Slezska, Okresní  sdružení hasičů Louny, Mírové náměstí 129, 440 01 Louny,  

         IČ: 64019021 na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží.  

 

3) Jmenování starosty Josefa Lněníčka delegátem na Valnou hromadu obchodní    

    společnosti Skládky Vrbička, s.r.o. se sídlem Podbořany, Partyzánská 93, která   

    proběhne dne 19.6.2014. 

 

4) Poskytnutí finančního příspěvku ve  výši 15.000,- Kč paní Evě Zítkové, bytem 

Nepomyšl čp. 182 na vybudování zdroje pro pitnou vodu k rodinnému domu 

čp. 182 v Nepomyšli dle schválených Zásad 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.  

 

5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 4.000,- 

Kč na poskytnutí finančního příspěvku pro Dětský  přírodovědný zájmový 

kroužek „Pandíci“, o.s. na pořádání akce Vítání jara 2014, která se bude 

konat v sobotu 12.4.2014 v Kulturním domě v Nepomyšli.  

 

6) Uvolnění finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na půjčku z fondu rozvoje 

bydlení dle  Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 – titulu č. 1 – Obnova 

fasády panu Pavlu Bartuškovi, trvale bytem Nepomyšl čp. 212 na zhotovení  

fasády na rozestavěné stavbě rodinného domu stojící na pozemku č. 297 v k.ú. 

Nepomyšl. 
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III. neschvaluje: 

XXX 

IV. ukládá starostovi 

 

1) Vypracovat návrh nové Obecně závazné vyhlášky, kterou se upravují pravidla   

    pohybu psů na veřejném prostranství v obci Nepomyšl a místních částech Dětaň,  

    Dvérce, Chmelištná  a Nová Ves.  
 

 

                                                   ad 12) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.45 hodin 

ukončil. 

 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

Mgr. Zdenka Lněníčková                         Martin Kaše   

                    

                                                     

 

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  
 

 
 

V  Nepomyšli dne 7.4.2014 

 
Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 8 stran + 9 příloh 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 40. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 26.3.2014  

- Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 24.3.2014 

- Žádost Sdružení hasičů ČMS OSH Louny o poskytnutí finančního příspěvku  

- Upozornění na konání Valné hromady společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. 

- Žádost Evy Zítkové, Nepomyšl čp. 182 o dotaci na vybudování vlastního zdroje pitné  vody  

- Žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. o finanční či materiální podporu při 

pořádání akce „Vítání jara 2014“ 

- Žádost Pavla Bartušky, Nepomyšl čp. 212 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády na rozestavěné 

stavbě rodinného domu stojící na pozemku č. 297 v k.ú. Nepomyšl  

  


