ZÁPIS
ze 17. veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva městyse (ZM)
Nepomyšl, konaného dne 29. 4. 2016 od 19.00 hodin do 19.26 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Martin Kaše, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Miloš August, Pavel Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček
Omluveni: Mgr. Zdenka Lněníčková
Hosté:
2
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
17. 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. Propachtování části pozemku č. 172/1 o výměře 500 m2, druh trvalý
travní porost v k.ú. Nepomyšl dle Záměru městyse Nepomyšl č. 2/2016
4. Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí dotace na pořádání
rybářských závodů v Nepomyšli.
5. Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost oddílu
kopané Nepomyšl v roce 2016.
6. Zplnomocnění oprávněného zástupce obce zastupitelstvem jednat ve věci
poskytnutí podpory pro akci realizovanou v rámci programu 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí“ s názvem akce „Revitalizace rybníka –
městys Nepomyšl“.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
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Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana
Antonína Lněníčka.
Dále určuji zapisovatelku Renatu Morávkovou.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
a ověřovatele zápisu pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Antonína Lněníčka.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 3)
Propachtování části pozemku č. 172/1 o výměře 500 m 2, druh trvalý travní
porost v k.ú. Nepomyšl dle Záměru městyse Nepomyšl č. 2/2016
Na 15. veřejném zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 26.2.2016 bylo
schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.2/2016 o
propachtování části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře
500 m2, v městysu a k.ú. Nepomyšl 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
propachtování tohoto pozemku byl pan Tomáš Palásek, bytem V Potokách 3,
104 00 Praha 10.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 172/1, druh trvalý
travní porost o výměře 500 m 2, v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40
Kč/m2/rok na dobu neurčitou panu Tomášovi Paláskovi, bytem V Potokách 3,
104 00 Praha 10.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 4)
Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí dotace na pořádání
rybářských závodů v Nepomyšli.
Dne 18.04.2016 byla městysu Nepomyšl zaslána žádost místní skupiny rybářů
Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na pořádání rybářských
závodů, které se budou konat v sobotu 25.6.2016 na rybníku v Nepomyšli. Tuto
žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a
p.Vladimírem Luckým, bytem Nepomyšl čp. 157, členem místní rybářské
skupiny Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč na pořádání
rybářských závodů v roce 2016 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse
Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost oddílu kopané
Nepomyšl v roce 2016.
Dne 21.04.2016 byla městysu Nepomyšl zaslána žádost TJ Nepomyšl
o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč na sportovní a kulturní činnost v roce
2016. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a TJ
Nepomyšl, IČ 61357073, zastoupeného předsedou TJ Nepomyšl p. Josefem
Křížem, bytem Nepomyšl čp. 81 o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč
a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Zplnomocnění oprávněného zástupce obce zastupitelstvem jednat ve věci
poskytnutí podpory pro akci realizovanou v rámci programu 129 290
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí“ s názvem akce „Revitalizace rybníka – městys Nepomyšl“.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl,
k podání žádosti o dotaci v rámci programu 129 290 MZ Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí na projekt
„Revitalizace rybníka v obci Chmelištná“ a zplnomocnění oprávněného
zástupce obce Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl jednat ve věci
poskytnutí podpory pro akci realizovanou v rámci programu 129 290 na
projekt „Revitalizace rybníka v obci Chmelištná“.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 7) DISKUSE
Josef Lněníček
- seznámil přítomné s poděkováním výkonného výboru TJ Nepomyšl za
finanční podporu poskytnutou v roce 2015
- od 1.5.2016 bude svoz tříděného odpadu provádět v obci Nepomyšl a
spádových obcí firma Skládka Vrbička s.r.o.
- z důvodu ukončení internetové služby firmy Losan, byl nainstalován na
střechu budovy úřadu městyse Nepomyšl vysílač firmy GRAPE SC, a.s.
signál této společnosti již v současné době pokryje celou obec
- pozval přítomné na stavění máje a slet čarodějnic v Nepomyšli v sobotu
30.4.2016 od 16.30 hodin
Viktor Vávra
- požádal zastupitele o rekonstrukci WC a sprch v kabinách na fotbalovém
hřišti v Nepomyšli
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ad 8) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ze 17. zasedání, konaného
dne 29. dubna 2016
I. bere na vědomí:
XXX
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu
pana Ing. Jaroslava Vávru a pana Antonína Lněníčka.
2) Propachtování části pozemku č. 172/1, druh trvalý travní porost o výměře
500 m2, v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou
panu Tomášovi Paláskovi, bytem V Potokách 3, 104 00 Praha 10.
3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a p. Vladimírem Luckým,
bytem Nepomyšl čp. 157, členem místní rybářské skupiny Nepomyšl o poskytnutí
dotace ve výši 12.000,- Kč na pořádání rybářských závodů v roce 2016 a
pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
4) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a TJ Nepomyšl, IČ 61357073,
zastoupeného předsedou TJ Nepomyšl p. Josefem Křížem, bytem Nepomyšl čp.
81 o poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč a pověření Josefa Lněníčka, starosty
městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
5) Pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl, k podání žádosti o
dotaci v rámci programu 129 290 MZ Podpora opatření na rybnících a malých
vodních nádržích ve vlastnictví obcí na projekt „Revitalizace rybníka v obci
Chmelištná“ a zplnomocnění oprávněného zástupce obce Josefa Lněníčka,
starosty městyse Nepomyšl jednat ve věci poskytnutí podpory pro akci
realizovanou v rámci programu 129 290 na projekt „Revitalizace rybníka v obci
Chmelištná“.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
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ad 9) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.26
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Ing. Jaroslav Vávra

………………………………
ověřovatel zápisu
Antonín Lněníček

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 4.5.2016

Morávková Renata, zápis obsahuje 6 stran a 7 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 17. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Záměr městyse Nepomyšl č.2/2016 + žádost p. Tomáše Paláska
Žádost Místní skupiny rybářů Nepomyšl o poskytnutí dotace na pořádání rybářských závodů
Žádost TJ Nepomyšl o finanční příspěvek na sportovní činnost oddílu kopané Nepomyšl v r.2016
Žádost o doložení dokumentů v návaznosti na zpracování žádosti z programu MZ na akci „Revitalizace
rybníka v obci Chmelištná“ + obsah technické zprávy + krycí list akce
Poděkování VV TJ Nepomyšl za finanční podporu poskytnutou v roce 2015
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