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Z Á P I S 
 

z 2. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

22.12.2014 od 19.00 hodin do 20.35 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

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

Dana  Lněníčková, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vladan Strunz, Ing. 

Jaroslav Vávra, Antonín Lněníček   

Omluveni:    0 

Hosté:  4 

 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

 

2. 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. Pověření k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad 

společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany 

4. Pověření k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad 

Svazku obcí Podbořanska.  

5. Smlouva o výpůjčce kontejneru na biologicky rozložitelný odpad mezi 

MAS Vladař, o.p.s. Valeč a městysem Nepomyšl, jež byl pořízen v rámci 

projektu „Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“. 

6. Žádost MAS Vladař, o.p.s. Valeč o prominutí sankce stanovené v rámci 

článku IV. smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2013.  

7. Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2015 

8. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

9. Návrh rozpočtových změn 

10. Návrh na odstranění stavby stojící na st.p.č. 36  v obci Nepomyšl a k.ú. 

Dvérce 
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11. Schválení dodavatele na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – vodovod a 

kanalizace“ v Nepomyšli 

12. Schválení vyhlášení poptávkového řízení na akci „ Obnova a restaurování 

průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl 

13. Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci: 

„Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 

1.2 směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu 

Nepomyšl   

14. Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2015 

15. Diskuse 

16. Usnesení 

17. Závěr  

 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Martina 

Kašeho. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             

a ověřovatele zápisu paní Danu Lněníčkovou a pana Martina Kašeho. 

 

Hlasování:  pro: 9                  proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Dále starosta určil zapisovatelku Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Pověření k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad 

společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany 

Městys Nepomyšl musí mít schváleného delegáta na konání valných hromad 

společností s majetkovou účastí. Všichni zastupitelé navrhli pověřit starostu 

Josefa Lněníčka k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad 

společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany po celé funkční období 2014 - 

2018. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo pověření starosty Josefa Lněníčka k zastupování 

městyse Nepomyšl na konání valných hromad společnosti Skládka Vrbička, 

s.r.o. Podbořany po celé funkční období 2014 – 2018. 

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 1 (J. Lněníček) 
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ad 4) 

Pověření k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad Svazku 

obcí Podbořanska.  

Městys Nepomyšl musí mít schváleného delegáta na konání valných hromad 

společností s majetkovou účastí. Všichni zastupitelé navrhli pověřit starostu 

Josefa Lněníčka k zastupování městyse Nepomyšl na konání valných hromad 

Svazku obcí Podbořanska po celé funkční období 2014 - 2018. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo pověření starosty Josefa Lněníčka k zastupování  

městyse Nepomyšl na konání valných hromad Svazku obcí Podbořanska po 

celé funkční období 2014 – 2018. 

 

Hlasování:  pro: 8         proti: 0      zdrželi se: 1 (J. Lněníček) 

 

ad 5) 

Smlouva o výpůjčce kontejneru na biologicky rozložitelný odpad mezi MAS 

Vladař, o.p.s. Valeč a městysem Nepomyšl, jež byl pořízen v rámci projektu 

„Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“. 

Dne 8.12.2014 byl na úřad městyse Nepomyšl doručen návrh smlouvy o 

výpůjčce kontejneru na biologicky rozložitelný odpad mezi MAS Vladař o.p.s. a 

Městysem Nepomyšl, jež byl pořízen v rámci projektu „Kontejnery na BRO na 

území MAS Vladař“. Podstatným obsahem dokumentu je ošetření provozování 

předmětu projektu a následný bezúplatný převod do vlastnictví městyse 

Nepomyšl po skončení doby udržitelnosti. Tuto smlouvu obdrželi všichni 

zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce kontejneru na biologicky 

rozložitelný odpad mezi MAS Vladař, o.p.s. Valeč a Městysem Nepomyšl. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 6) 

Žádost MAS Vladař, o.p.s. Valeč o prominutí sankce stanovené v rámci 

článku IV. smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2013.  

Dne 8.12.2014 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost MAS Vladař, 

o.p.s. o prominutí sankce stanovené v rámci článku IV. smlouvy o půjčce ze dne 

20.12.2013. Městys Nepomyšl se, stejně jako ostatní obce a města, podílel na 

předfinancování projektu na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2013. 

V rámci této smlouvy byl stanoven termín pro vrácení půjčky na 30.6.2014. 

Nedodržení výše uvedeného smluvního termínu nebylo způsobeno ze strany MAS 
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Vladař,  ale byla způsobena prodloužením administrace ze strany Státního fondu 

ŽP. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo žádost MAS Vladař, o.p.s. o prominutí sankce 

stanovené v rámci článku IV. smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2013. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 7) 

Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2015 

Dne 15.12.2014 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Josefa 

Kříže, předsedy TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- 

Kč na sportovní činnost oddílu 4240271 kopané v roce 2015. Jedná se o: Turnaj 

v minikopané za účasti 12ti mužstev (6.500,- Kč), vklady do turnajů (2.000,- Kč), 

turnaj starých gard Nepomyšl (2.000,- Kč), výdaje na okresní soutěž IV.B třídy a 

ostatní náklady (19.500,- Kč). Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 

s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí žádost p. Josefa Kříže předsedy TJ Nepomyšl o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč  na sportovní činnost TJ 

v roce 2015 s tím, že výše příspěvku se určí až po podání vyúčtování dotace za 

rok 2014. 

 

ad 8) 

Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

Všichni zastupitelé obdrželi již na minulém zasedání návrh rozpočtu městyse 

Nepomyšl na rok 2015 s tím, že návrhy a připomínky k rozpočtu se mohly 

podávat nejpozději do 18.12.2014. Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 

2015  byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po zákonnou dobu od 

1.12.2014 do 22.12.2014.  

Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2014 je schodkový. Příjmová strana 

rozpočtu počítá s příjmy 20.400 tis. Kč, výdajová strana rozpočtu počítá s výdaji 

27.000 tis. Kč.  Schodek rozpočtu ve výši 6.600 tis. Kč bude kryt finančními 

prostředky ušetřených z minulých let.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2015 

 
Příjmy 20.400 tis. Kč + financování 6.600 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Výdaje 27.000 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 9) 

Návrh rozpočtových změn 

Starosta seznámil přítomné s jednotlivými návrhy rozpočtových změn č. 20/2014       

až 27/2014, které všichni zastupitelé obdrželi dodatečně v pátek 19.12.2014. 

 
č. 20/2014 

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

                                  dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2014                            + 1 tis. Kč 

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

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.20/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č. 21/2014 

- zvyšují se příjmy – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR – dotace na platy pracovníků  

   VPP od Úřadu práce v Lounech              + 70 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné pojistné na sociální zabezpečení a    

  příspěvek na státní politiku zaměstnanosti       + 70 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.21/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 
č. 22/2014 

- snižují  se výdaje  – činnost místní správy – elektrická energie                  - 200 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – elektrická energie          +180 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – pitná voda – elektrická energie                +  20 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.22/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

č. 23/2014 

- zvyšují se příjmy – převody z rozpočtových účtů     + 184 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – převody vlastním fondům v rozpočtech územní  úrovně + 184 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.23/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

č. 24/2014 

- snižují se výdaje – zájmová  činnost v kultuře – nákup materiálu    - 85 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – zájmová  činnost v kultuře – DHIM                              + 85 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.24/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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č. 25/2014 

- zvyšují se příjmy  – investiční přijaté transfery od krajů     +180 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – PO – dobrovolná část – budovy, haly, stavby    +180 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.25/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

č. 26/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby                - 57 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – nákup materiálu    + 13 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – bytové hospodářství – opravy a udržování                    +   2 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – nákup materiálu                    +   3 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – nákup materiálu                        +   4 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – služby telekomunikační             +   3 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – služby peněžních ústavů            +   2 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – nákup ostatních služeb              +   3 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – služby  telekomunikační          + 10 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – pov.poj. na úrazové pojištění  +   1 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – odvád.a čist.odp.vod – ostatní osobní výdaje    +   4 tis.Kč 

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

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

- zvyšují se výdaje – komunální služby a úz. rozvoj – služby telekomun.   +   1 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – obec.příj. a výd. z fin. operací – služby peněžních ústavů  +   2 tis.Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.26/2014 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
 

č. 27/2014 

- snižují se výdaje  – bytové hospodářství – budovy, haly, stavby                 - 203 tis.Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj-nákup materiálu      +  7 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj-nákup ost.služeb     +  5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – sběr a svoz ostatních odpadů – nákup ost.služeb     +  5 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné poj.na soc.zabezp.     + 113 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – povinné pojistné na VZP         + 10 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – poštovní služby                        +  3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nákup ostatních služeb            + 20 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – neinvestiční transfery obcím   +  3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod.   

                                                                       organizacím                      + 20 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – pojištění funkčně nespecifikované – služby peněžních ústavů 

                                                          + 15 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní  záležitosti pozemních komunikací – nákup 

                                 materiálu             + 2 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č.27/2014 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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ad 10) 

Návrh na odstranění stavby stojící na st.p.č. 36  v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

Dnem 10.12.2014 se stal městys Nepomyšl vlastníkem st.p.č. 36, druh zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 17 m2, jejíž součástí je zemědělská  stavba bez čp/če 

a parcely č. 520/9, druh ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 380 m2v 

obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. Z tohoto důvodu dal starosta návrh na schválení 

odstranění výše uvedené stavby a zatravnění výše uvedených pozemků. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo odstranění zemědělské stavby bez čp/če stojící na 

st.p.č. 36 v k.ú. Dvérce a následné zatravnění p.č. 520/9 a st. p.č. 36 v obci 

Nepomyšl a k.ú. Dvérce.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 11) 

Schválení dodavatele na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – vodovod a 

kanalizace“ v Nepomyšli 

Dne 22.12.2014 proběhlo výběrové řízení na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – 

vodovod a kanaliazce“ v Nepomyšli za účasti zastupitelů: Josef Lněníček, Ing. 

Jaroslav Vávra, Martin Kaše, Dana Lněníčková, Mgr. Zdenka Lněníčková, 

Pavel Bartuška a Antonín Lněníček.   

Členové komise zvolili předsedu komise pana Ing. Jaroslava Vávru. 

 

Na ustavujícím zasedání dne 7.11.2014 byl schválen tento seznam dodavatelů 

k obeslání a obeslány byly tyto firmy: 

 

1. I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s.r.o. Rudé Armády 57, 431 44  

    Droužkovice 

2. TOMAN inženýrské sítě, a.s., Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany 

3. Mlejnek Jaroslav, Stavební a zemní práce, Nádražní 158, 439 82 Vroutek 

4. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3 

   

Dále byla výzva k podání nabídky vyvěšena na úřední i elektronické desce 

městyse Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v době od 9.12.2014 do 22.12.2014 

 

Nabídku podalo celkem 6 firem: 

1. TOMAN inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň za cenu  

    1.205.969,49 Kč s DPH 

2. KAMO Komunikace, Jabloňová 2672, 438 01 Žatec za cenu 1.488.940,16 Kč  

    s DPH 

3. ČKV Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 za cenu 1.503.723,28 Kč  

     s DPH 
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4. I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s.r.o. Rudé Armády 57, 431 44  

    Droužkovice za cenu 1.424.170,- Kč s DPH 

5. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3 

     za cenu 1.838.919,28 Kč s DPH. 

6. Josef Chejnovský, Příčná 201, 439 81 Kryry za cenu 1.690.711,- Kč s DPH. 

 

Celkem bylo přijato 5 nabídek. Nabídka firmy ČKV Praha s.r.o., Ke Kablu 289, 

100 37 Praha 10 byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek soutěže (jiný 

název předmětu díla ve smlouvě o dílo, chyběla doba plnění).  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – 

vodovod a kanalizace“ v Nepomyšli na základě výběrového řízení firmu 

s nejnižší  nabídnutou cenou  - firmu TOMAN inženýrské sítě, a.s., Slovanská 

alej 28, 326 00 Plzeň za cenu 1.205.969,49 Kč s DPH. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 12) 

Schválení vyhlášení poptávkového řízení na akci „ Obnova a restaurování 

průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl 

Starosta nechal hlasovat, kdo je pro vyhlášení poptávkového řízení na akci 

„Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 

směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. 

Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele, aby do 9.1.2015 navrhli firmy 

splňující podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při 

zadání tohoto poptávkového řízení.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení poptávkového řízení na akci „Obnova a 

restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice 

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se 

 

ad 13)  

Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci: 

„Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 

směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl   

Starosta nechal hlasovat, kdo je pro vyhlášení poptávkového řízení na akci 

„Odvodnění a zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 

směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. 
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Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele aby do 9.1.2015 navrhli firmy 

splňující podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při 

zadání tohoto poptávkového řízení. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení poptávkového řízení na akci „Odvodnění a 

zemní práce u kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.  

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

ad 14)  

Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2015 

Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Plánu práce 

zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2015. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na              

1. pololetí 2015. 

 

Hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

 

ad 15) DISKUSE 

 

Josef Lněníček – přečetl poděkování zastupitelstvu městyse Nepomyšl                              

                           p. Miroslava Jandíka za většinu obyvatel obce za odkoupení  

                           nemovitosti ve Dvércích od pana Zd. Nagyho 

- ve středu 24.12.2014 proběhne pravidelný svoz popelnic na 

komunální odpad 

 

Ing. Jaroslav Vávra – informoval přítomné o jednání dozorčí rady Skládky  

                   Vrbička, která  se konala 11.12.2014, jak probíhají jednání ohledně  

                   třídičky na skládce. DR uložila jednateli pokračovat v jednáních o  

                   zpracovně (třídičce) odpadů na skládce a podniknout kroky k získání  

                  územního rozhodnutí k vybudování třídičky komunálního odpadu na  

                  skládce 

 

Dana Lněníčková – oznámila, že je zapotřebí dokoupit do kulturního domu             

                                5 stolů a židle 
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                           ad 16) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 2. zasedání, konaného dne  

22. prosince 2014  

 

I. bere na vědomí: 

 

1) Poděkování p. Miroslava Jandíka zastupitelstvu městyse Nepomyšl za většinu  

     obyvatel obce Dvérce za odkoupení nemovitosti ve Dvércích do majetku  

     městyse Nepomyšl od pana Zd. Nagyho 

 

2) Žádost p. Josefa Kříže předsedy TJ Nepomyšl o poskytnutí finančního  

    příspěvku ve výši 30.000,- Kč  na sportovní činnost TJ v roce 2015 s tím,          

    že výše příspěvku se určí až po podání vyúčtování dotace za rok 2014. 

 

II. schvaluje: 
 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní  

    Danu Lněníčkovou a pana Martina Kašeho.  

 

2) Pověření starosty Josefa Lněníčka k zastupování městyse Nepomyšl na konání  

    valných hromad společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany po celé  

    funkční období 2014 – 2018. 

 

3) Pověření starosty Josefa Lněníčka k zastupování městyse Nepomyšl na konání  

    valných hromad Svazku obcí Podbořanska po celé funkční období 2014 –  

   2018. 

 

4) Uzavření smlouvy o výpůjčce kontejneru na biologicky rozložitelný odpad  

     mezi MAS Vladař, o.p.s. Valeč a Městysem Nepomyšl, jež byl pořízen v rámci   

     projektu „Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad na území MAS  

    Vladař“.  

 

5) Žádost MAS Vladař, o.p.s. o prominutí sankce stanovené v rámci článku                  

    IV. smlouvy o půjčce ze dne 20.12.2013.  

 

6) Schodkový rozpočet městyse Nepomyšl na rok 2015 
Příjmy 20.400 tis. Kč + financování 6.600 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

Výdaje 27.000 tis. Kč 27.000 tis. Kč 

 

7) Rozpočtové změny č. 20/2014 - 27/2014 
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8) Odstranění zemědělské stavby bez čp/če stojící na st.p.č. 36 a následné  

     zastravnění p.č. 520/9 a st.p.č. 36, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. 

 

9) Dodavatele na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – vodovod a kanalizace“  

     v Nepomyšli na základě výběrového řízení firmu s nejnižší nabídnutou cenou   

     - firmu TOMAN inženýrské sítě, a.s., Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň za cenu  

     1.205.969,49 Kč s DPH. 

 

10) Vyhlášení poptávkového řízení na akci „Obnova a restaurování průčelí  

      kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání  

      veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. 

 

11) Vyhlášení poptávkového řízení na akci „Odvodnění a zemní práce u kostela  

      sv. Mikuláše v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 směrnice o zadávání veřejných  

      zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.  

 

12) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2015 

 

 III. neschvaluje: 

XXX 

 

IV. ukládá starostovi 

XXX 

                                            

 

                                                    ad 17) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.35 

hodin ukončil. 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

       Dana Lněníčková      Martin Kaše  

                                  

 

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  
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V Nepomyšli dne 30.12.2014 

 
 

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 12 stran + 9 příloh 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Smlouva o výpůjčce kontejneru na biologicky rozložitelný odpad mezi MAS Vladař, o.p.s. Valeč a 

městysem Nepomyšl, jež byl pořízen v rámci projektu „Kontejnery na BRO na území MAS Vladař“. 

- Žádost MAS Vladař, o.p.s. Valeč o prominutí sankce stanovené v rámci článku IV. smlouvy o půjčce ze 

dne 20.12.2013.  

- Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost v r. 2015 

- Návrh rozpočtu městyse Nepomyšl na rok 2015 

- Návrh rozpočtových změn č. 21 /2004 – 27/2014 

- Protokol otevírání obálek nabídek a protokol z posuzování a hodnocení nabídek k výběrovému řízení na 

dodavatele na akci „Inženýrské sítě pro 8 RD – vodovod a kanalizace“ v Nepomyšli 

- Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 1. pololetí 2015 

- Zápis z jednání DR Skládky Vrbička ze dne 11.12.2014 + usnesení 

 


