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Z Á P I S 
 

ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin Kaše, Pavel Bartuška,                 

Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková, Josef Kříž  

Omluveni:    Ing. Jaroslav Vávra, Antonín Lněníček 

Hosté:  0 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

44. 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. OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, 

Chmelištná a Nová Ves.  

5. OZV č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se 

stavebním odpadem.   

6. Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“  

7. Pronájem dle Záměru městyse Nepomyšl č. 2/2014 – pronájem pozemků č. 17, 

18 a 28 v obci Nepomyšl a k.ú. Chmelištná. 

8. Žádost p. Martiny Mimovičové, bytem Nepomyšl čp. 105 o pronájem pozemku               

č. 3476/3 o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

9. Rozpočtový výhled městyse Nepomyšl na období 2016 – 2018  

10. Uspořádání zájezdu do Litoměřic na „Zahradu Čech“  

Doplnění programu: 

      11. Žádost Petry Zajícové, bytem Nepomyšl čp. 64 a Mileny Dobrovolné a Juraje  

            Gašpara, bytem Nepomyšl čp. 65 o vybudování příjezdové cesty k rodinným  

            domům čp. 64 a čp. 65 v Nepomyšli.  

  

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 
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Doplnění programu: 

      12. Žádost Moniky Zlé, předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční  

            podporu na zakoupení vybavení a interiérových barev do  Mateřského centra  

           Jablíčko z Nepomyšle.  

  

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

     13. Diskuse 

14. Usnesení 

15. Závěr 

 

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Miloše Augusta 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

po doplnění bodu 11) a 12) a ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Miloše 

Augusta. 

 

Hlasování:  pro: 7                  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 27.8.2014 seznámil přítomné 

starosta Josef Lněníček. Byla provedena kontrola usnesení ze 43. zasedání 

zastupitelstva městyse Nepomyšl, konaného dne 27.6.2014. 

 

USNESENÍ: 

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

27.8.2014. 

 

ad 4) 

OZV č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná 

a Nová Ves.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, 

Chmelištná a Nová Ves.  
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ad 5) 

OZV č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním 

odpadem.   

Městysu Nepomyšl bylo doporučeno oddělením dozoru Ústí nad Labem, odborem 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR schválit novou OZV, kterou se stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem.  Všichni 

zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh této OZV.   

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo OZV č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém 

nakládání se stavebním odpadem.  

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad) 6 

Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“  

Dne 29.8.2014 proběhlo hodnocení nabídek na akci „Oprava místní komunikace v 

Nepomyšli“ za časti zastupitelů:  Josef Lněníček,  Pavel Bartuška, Martin Kaše,  

Miloš August a Josef Kříž. Členové komise zvolili předsedu komise pana Pavla 

Bartušku. 

Dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městyse Nepomyšl může 

městys Nepomyšl vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků 

a zkušeností v částkách od 500 tis. Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH. 

Na základě této směrnice byli písemně osloveny 4 firmy: 

 

1. KAMO Komunikace, Luděk Morávek, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec 

2. EKOSTAVBY Louny, s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 

3. SILNICE GROUP, a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 

4. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek 

 

Nabídku podaly celkem 4 firmy:  

 

1. EKOSTAVBY Louny, s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny za cenu    

    1.882.760,- Kč s DPH 

2. KAMO Komunikace, Luděk Morávek, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec za cenu   

    1.350.311,- Kč s DPH 

3. Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek za cenu 1.275.803,- Kč s DPH 

4. SILNICE GROUP, a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1 za cenu  

    1.491.825,- Kč s DPH 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Oprava místní komunikace 

v Nepomyšli“  firmu Mlejnek Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek za cenu 

1.275.803,- Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla. 

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 7) 

Pronájem dle Záměru městyse Nepomyšl č. 2/2014 – pronájem pozemků č. 17, 18 a 

28 v obci Nepomyšl a k.ú. Chmelištná. 

Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 2/2014 o propachtování pozemků: 

č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2 

č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2 

č. 28 – trvalý travní porost o výměře 3.169 m2 

celkem 4.074 m2, vše v městysu Nepomyšl a k.ú. Chmelištná za cenu 0,40 Kč/m2/rok 

na dobu neurčitou.  

 

Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Záměr byl vyvěšen 

na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem 

těchto pozemků byl Václav Staněk, jednatel Koňského dvorce Chmelištná, o.s., 

Chmelištná 10, 441 01 Podbořany, IČ: 226 73 041. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 2/2014 – 

pozemků: 

č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2 

č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2 

č. 28 – trvalý travní porost o výměře 3.169 m2 

celkem 4.074 m2, vše v městysu Nepomyšl a k.ú. Chmelištná za cenu                   

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou Koňskému Dvorci Chmelištná, o.s., Chmelištná 

10, 441 01 Podbořany, IČ: 226 73 041, zastoupený jednatelem Václavem Staňkem.  

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 8) 

Žádost p. Martiny Mimovičové, bytem Nepomyšl čp. 105 o pronájem pozemku               

č. 3476/3 o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 11.8.2014 byla doručena žádost paní Martiny Mimovičové, bytem Nepomyšl      

čp. 105 o pronájem pozemku  č. 3476/3 o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. 

Tuto žádost obdržel  všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl                       

o propachtování pozemku č.3476/3 o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za 

cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 9) 

Rozpočtový výhled městyse Nepomyšl na období 2016 – 2018  

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozpočtového výhledu 

městyse Nepomyšl na období 2016 – 2018. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtový výhled městyse Nepomyšl na období 2016 – 

2018.  

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 10) 

Uspořádání zájezdu do Litoměřic na „Zahradu Čech“  

Ve dnech 12.9. – 20.9.2014 proběhne tradiční zahradnický veletrh Zahrada Čech 

v Litoměřicích. Po dohodě s autobusovým dopravcem byl objednán autobus na tuto 

výstavu na středu 17.9.2014.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uspořádání zájezdu do Litoměřic na „Zahradu Čech“       

dne 17.9.2014 za cenu 50,- Kč   důchodci a 100,- Kč ostatní občané.   

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 11) 

Žádost Petry Zajícové, bytem Nepomyšl čp. 64 a Mileny Dobrovolné a Juraje 

Gašpara, bytem Nepomyšl čp. 65 o vybudování příjezdové cesty k rodinným  

domům čp. 64 a čp. 65 v Nepomyšli.  

Dne 25.8.2014 byla doručena žádost Petry Zajícové, bytem Nepomyšl čp. 64              

a Mileny Dobrovolné a Juraje Gašpara, bytem Nepomyšl čp. 65 o vybudování 

příjezdové cesty k rodinným domům čp. 64 a čp. 65 v Nepomyšli.  

Tuto žádost obdrželi zastupitelé dodatečně při jednání zastupitelstva. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo zhotovení příjezdové cesty k rodinným domům sl. Petry 

Zajícové čp. 64 v Nepomyšli a paní Mileny Dobrovolné a pana Juraje Gašpara        

čp. 65 v Nepomyšli s tím, že tato akce bude spojena s akcí „Oprava místní 

komunikace v Nepomyšli“, kterou bude provádět firma Mlejnek Jaroslav, Vroutek.  

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 12) 

Žádost Moniky Zlé, předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu         

na zakoupení vybavení a interiérových barev do Mateřského centra  Jablíčko 

z Nepomyšle.  

Dne 29.8.2014 byla doručena žádost Moniky Zlé, předsedkyně MC Jablíčko 

z Nepomyšle o finanční podporu ve výši 5.000,- Kč na zakoupení vybavení a 

interiérových barev do Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle. Finanční podporu 

chtějí využít především k financování nástěnných dekorací a nákupu malířských 

potřeb.     

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč na 

poskytnutí finanční podpory Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle 

k financování nástěnných dekorací a nákupu malířských potřeb.    

 

Hlasování:  pro: 7         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 13) DISKUSE 

 

Josef Lněníček – informoval přítomné, že probíhá celková oprava kulturního domu –  

                            vymalování sálu kulturního domu včetně natření celého stropu,  

                            výměna starých radiátorů za nové, položení nových parket a  

                            výměna starých kotlů v kotelně kulturního domu na nový,  

                            ekologický kotel  

 

                        -   byl splněn úkol daný zastupitelstvem – byla provedena výměna  

                            starého el. vedení pro osazení nové lampy veřejného osvětlení        

                            na návsi 

 

Pavel Bartuška – informoval přítomné ohledně připomínek ve věci výpadků el.  

                            energie v Nepomyšli se závěrem ČEZu v případech krátkodobého  

                            přerušení dodávky elektřiny, není právo ze strany odběratelů  

                            náhrady škody a ušlého zisku  
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                             ad 14) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 44. zasedání, konaného dne  

29. srpna 2014  

 

I. bere na vědomí: 

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 27.8.2014  

 

2) OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  

     v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová  

    

  II. schvaluje: 
 

     1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 11)           

         a 12) a ověřovatele zápisu pana Josefa Kříže a pana Miloše Augusta. 

 

    2) OZV č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,       

        třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání         

        se stavebním odpadem.   

 

    3) Dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“ firmu Mlejnek  

        Jaroslav, Nádražní 158, 439 82 Vroutek za cenu 1.275.803,- Kč s DPH  

        z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla. 

 

   4) Propachtování dle záměru městyse Nepomyšl č. 2/2014 – pozemků: 

        č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2 

        č. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 376 m2 

        č. 28 – trvalý travní porost o výměře 3.169 m2 

        celkem 4.074 m2, vše v městysu Nepomyšl a k.ú. Chmelištná za cenu  

        0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou Koňskému Dvorci Chmelištná, o.s.,   

        Chmelištná 10, 441 01 Podbořany, IČ: 226 73 041, zastoupený  

        jednatelem Václavem Staňkem.  

 

   5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl o propachtování pozemku             

       č. 3476/3 o výměře 590 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok             

       na dobu neurčitou  

 

   6) Rozpočtový výhled městyse Nepomyšl na období 2016 – 2018.  

 

   7) Uspořádání zájezdu do Litoměřic na „Zahradu Čech“ dne 17.9.2014 za cenu    

        50,- Kč důchodci a 100,- Kč ostatní občané.  
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   8) Zhotovení příjezdové cesty k rodinným domům sl. Petry Zajícové čp. 64  

       v Nepomyšli a paní Mileny Dobrovolné a pana Juraje Gašpara čp. 65  

       v Nepomyšli s tím, že tato akce bude spojena s akcí „Oprava místní komunikace  

       v Nepomyšli“, kterou bude provádět firma Mlejnek Jaroslav, Vroutek.  

 

   9) Uvolnění finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč na poskytnutí finanční  

        podpory Mateřskému centru Jablíčko z Nepomyšle k financování nástěnných  

       dekorací a nákupu malířských potřeb.  

 

III. neschvaluje: 

XXX 

 

IV. ukládá starostovi 

1) Připravit návrh OZV č. 2/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na  

    veřejném prostranství v obci Nepomyšl a jejich místních částech Dvérce, Dětaň,  

    Chmelištná a Nová Ves. 

 

2) Připravit přívodní kabel pro zapojení nových světel veřejného osvětlení v ulici od  

    nemovitosti p. J. Jelínka po nemovitost p. P. Brezániho, kde bude probíhat oprava  

    komunikace.  

                                          

                                                     ad 15) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.20 hodin 

ukončil. 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

             Josef Kříž                                     Miloš August     

                                  

 

 

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  
 

 
 

V Nepomyšli dne 8.9.2014 
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Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 9 stran + 12 příloh 

- Prezenční listina 

- Pozvánka na 44. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 27.8.2014  

- Návrh OZV, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v o obci Nepomyšl a 

jejich místních částech Dvérce, Dětaň, Chmelištná a Nová Ves 

- OZV, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním odpadem  

- Protokol otevírání obálek z hodnocení nabídek na akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“ 

v Nepomyšli ze dne 29.8.2014  + Protokol s posuzování a hodnocení  nabídek veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci „Oprava místní komunikace v Nepomyšli“ v Nepomyšli ze dne 29.8.2014 + 5x hodnocení 

nabídek 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 2/2014 – propachtování pozemků č. 17 18 a 28 v obci Nepomyšl a k.ú. 

Chmelištná 

- Žádost p. Martiny Mimovičové, bytem Nepomyšl čp. 105 o pronájem pozemku č. 3476/3 o výměře 590 m2 

v obci a k.ú. Nepomyšl 

- Rozpočtový výhled městyse Nepomyšl na období 2016 – 2018  

- Program Zahrady Čech v Litoměřicích  

- Žádost P. Zajícové, bytem Nepomyšl čp. 64 a M.Dobrovolné a J. Gašpara, bytem Nepomyšl čp. 65 o 

vybudování  příjezdové cesty k rodinným domům čp. 64 a čp. 65 v Nepomyšli 

- Žádost M. Zlé, předsedkyně MC Jablíčko z Nepomyšle o finanční podporu na zakoupení vybavení a 

interiérových barev do Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle   


