ZÁPIS
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
24.6.2016 od 19.00 hodin do 20.28 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse
Přítomni:

Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Pavel
Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka
Lněníčková, Miloš August
Omluveni: Martin Kaše
Hosté:
3
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
18. 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. Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
4. Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015
5. Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
6. Žádost Okresního sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního daru.
7. Žádost Ing. Pavla Cestra a Hany Cestrové, trvale bytem Most, Fr. Malíka
988/53 o odkup pozemku č.29, druh vodní plocha o výměře 229 m2 a
pozemku č. 689/5, druh ostatní plocha o výměře 55 m2, vše v k.ú. Dětaň.
8. Žádost p. Miroslava Jandíka, bytem Dvérce čp. 26, o pronájem pozemku
č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m2 v k.ú. Dvérce
9. Žádost p. Miroslava Fencla, trvale bytem Skytaly 42 o pronájem pozemku
č. 613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m2 v k.ú. Dvérce
10.Žádost p. Mojmíra Fialy, t.č. bytem Dvérce 19 o pronájem pozemků:
č. 613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m2,
č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m2,
č. 623, druh ostatní plocha o výměře 11.613 m2, vše v k.ú. Dvérce
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11.Žádost SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na Hasičský
pětiboj 2016.
12.Rozpočtové opatření č.4/2016
13.Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2016
14.Starý vodovodní řad v Nepomyšli
Doplnění programu:
15. Žádost Mgr. Michaely Hofmanové, kastelánky státního zámku Krásný
Dvůr o zapůjčení obecního vozu Volkswagen Transporter
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a paní Danu
Lněníčkovou.
Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
po doplnění bodu 15) a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a paní Danu
Lněníčkovou.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 3)
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015 a zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh Závěrečného účtu
městyse Nepomyšl za rok 2015 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Nepomyšl za rok 2015. Vzhledem k velkému množství stránek byly
ostatní přílohy zaslány všem zastupitelům formou e-mailu téhož dne 17.6.2016:
Byly to tyto přílohy:
č. 1 – Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2015
č. 2 – Rozvaha k 31.12.2015
č. 3 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
č. 4 – Výkaz Příloha k 31.12.2015
č. 5 – Závěrečný účet Svazku obcí Podbořansko za rok 2015 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
č. 6 – Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Skládka Vrbička, s.r.o. Podbořany
č. 7 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok
2015
č. 8 – Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015
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Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední i elektronické desce městyse
Nepomyšl www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“ po zákonnou dobu
od 8.6.2016 do 24.6.2016.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2015 a Závěrečný účet městyse Nepomyšl na rok 2015
s vyjádřením souhlasu „bez výhrad“.
Hlasování: pro: 8 (Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Pavel Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August)
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 4)
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015
Jako podklad pro schválení Účetní závěrky městyse Nepomyšl za rok 2015 byly
všem zastupitelům dne 17.6.2016 zaslány z důvodu velkého množství stránek
formou e-mailu tyto účetní výkazy:
1. Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015
2. Rozvaha k 31.12.2015
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
4. Příloha účetní závěrky k 31.12.2015
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
6. Inventarizační zpráva za rok 2015
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2015.
Hlasování: pro: 8 (Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Pavel Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August)
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 5)
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl (rozdíl mezi výnosy a náklady)
představuje za rok 2015 zisk v objemu 12.818.226,06 Kč.
Výnosy celkem za rok 2015
Náklady celkem za rok 2015

23.167.553,45 Kč
10.349.327,39 Kč
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za
rok 2015 ve výši 12.818.226,06 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk).
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 6)
Žádost Okresního sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního daru.
Dne 14.6.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Jiřího Hence,
starosty Okresního sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží. Dar by byl využit na
nákup propagačních materiálů, které se týkají hasičské problematiky, k nákupu
cen pro děti, které se účastní hasičských soutěží.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Okresním sdružením hasičů
Louny, zastoupeným starostou p. Jiřím Hencem a Městysem Nepomyšl o
poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a
mládeží a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této
smlouvy.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 7)
Žádost Ing. Pavla Cestra a Hany Cestrové, trvale bytem Most, Fr. Malíka
988/53 o odkup pozemku č.29, druh vodní plocha o výměře 229 m 2 a
pozemku č. 689/5, druh ostatní plocha o výměře 55 m 2, vše v k.ú. Dětaň.
Dne 7.6.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Ing. Pavla
Cestra a Hany Cestrové, trvale bytem Most, Fr. Malíka 988/53 o odkup
pozemku č.29, druh vodní plocha o výměře 229 m2 a odkup pozemku č. 689/5,
druh ostatní plocha o výměře 55 m2, vše v k.ú. Dětaň se záměrem rozšířit jejich
stávající pozemek – zahradu. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami. Vzhledem k tomu, že se druh pozemku č.29 je vodní plocha, bylo
navrženo tento pozemek č. 29, druh vodní plocha o výměře 229 m2 neprodávat,
ale přijmout a zveřejnit záměr pouze na propachtování.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
propachtování pozemku č.29, druh vodní plocha o výměře 229 m 2 v obci
Nepomyšl a k.ú. Dětaň za cenu 0,40/m2/rok na dobu neurčitou a přijetí a
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku č. 689/5, druh ostatní
plocha o výměře 55 m2, vše v obci Nepomyšl a k.ú. Dětaň za cenu 25,- Kč/m2 +
1.000,- Kč za návrh na vklad.
Hlasování:
pro: 8
proti: 0
zdrželi se: 0
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ad 8)
Žádost p. Miroslava Jandíka, bytem Dvérce čp. 26, o pronájem pozemku
č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m 2 v k.ú. Dvérce
Dne 30.5.2016 obdržel úřad městyse Nepomyšl žádost p. Miroslava Jandíka,
bytem Dvérce čp. 26, o pronájem pozemku č. 612, druh trvalý travní porost o
výměře 13.339 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
propachtování pozemku č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m 2
v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40 Kč/m 2/rok na dobu určitou 1 roku
s platbou při podpisu pachtovní smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 9)
Žádost p. Miroslava Fencla, trvale bytem Skytaly 42 o pronájem pozemku
č. 613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m 2 v k.ú. Dvérce
Dne 24.5.2016 obdržel úřad městyse Nepomyšl žádost p. Miroslava Fencla,
bytem Skytaly čp. 42, o pronájem pozemku č. 613, druh ostatní plocha o výměře
52.042 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl pro
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku č.
613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m 2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu určitou 1 roku s platbou při podpisu pachtovní
smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ing. J. Vávra)

ad 10)
Žádost p. Mojmíra Fialy, t.č. bytem Dvérce 19 o pronájem pozemků:
č. 613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m 2,
č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m 2,
č. 623, druh ostatní plocha o výměře 11.613 m 2, vše v k.ú. Dvérce
Dne 27.5.2016 obdržel úřad městyse Nepomyšl žádost p. Mojmíra Fialy, t.č.
bytem Dvérce čp. 19, o pronájem pozemku č. 613, druh ostatní plocha o výměře
52.042 m2 , pozemku č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.389 m 2 a
pozemku č. 623, druh ostatní plocha o výměře 11.613 m2, vše v obci Nepomyšl a
k.ú. Dvérce. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl pro
přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku
č. 623, druh ostatní plocha o výměře 11.613 m 2, vše v obci Nepomyšl a k.ú.
Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu určitou 1 roku s platbou při podpisu
pachtovní smlouvy.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ing. J.Vávra)

ad 11)
Žádost SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na Hasičský pětiboj
2016.
Dne 17.6.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Viléma
Dorna, jednatele SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5.000,- Kč na akci s názvem „Hasičský pětiboj 2016“, který se bude konat
v pátek 12.8.2016 v prostorách u hasičské zbrojnice v Nepomyšli. Dotace by
byla využita na pokrytí hudební produkce. Tuto žádost obdrželi všichni
zastupitelé společně s pozvánkami.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi SDH Nepomyšl, zastoupenou
jednatelem p. Vilémem Dornem, nar. 20.1.1975, bytem Nepomyšl čp. 41 a
Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na hudební
produkci při akci s názvem „Hasičský pětiboj 2016“, která se bude konat
12.8.2016 a pověření Josefa Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu
této smlouvy.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 12)
Rozpočtové opatření č.4/2016
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.4/2016, které obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
č.4/2016
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy-přijaté pojistné náhrady………...……....+ 36 tis. Kč
- zvyšují se příjmy – činnost místní správy- přijaté nekapit. příspěvky, náhrady….…+ 5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – veřejné osvětlení – ostatní osobní výdaje…………………………+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – prádlo, oděv, obuv…..…………………....+ 3 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – DHDM……….…..………………………+ 35 tis. Kč
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 4/2016 dle
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 13)
Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2016
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Plán práce zastupitelstva
městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2016, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci
2016 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
neproběhne, ale pokud to bude nutné, svolá starosta mimořádné zasedání.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na
2. pololetí 2016, kde je mimo jiné uvedeno, že v červenci 2016 z důvodu
dovolených a prázdnin zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 14)
Starý vodovodní řad v Nepomyšli
Z důvodu zpoplatnění pitné vody v obci Nepomyšl, musí zastupitelstvo městyse
Nepomyšl rozhodnout, zda zanechat v provozu starý vodovodní řad anebo jej
uzavřít.
a) Není známo, kdo je na starý vodovod připojen a kdo ne. Neexistují přesné
plány přípojek. Není tedy jasné, komu by měl být poplatek vyměřen.
b) Studna má dva veřejné vývody – u zámku a na křižovatce u Dornů. Vodu
z něj tak může odebírat kdokoliv a v jakémkoliv množství. Jak definovat,
kdo by měl za vodu platit a jakým způsobem a jak uhlídat, aby z těchto
veřejných vývodů nebral vodu nikdo, kdo za ni nezaplatil?
c) Studna není udržována v kvalitě pro pitnou vodu. Lidé, kteří jsou na ni
napojeni, jí tak nemohou užívat pro pitné účely. Není možné vybírat
poplatek za pitnou vodu u zdroje, který nesplňuje požadavek na pitnou
vodu.
d) S provozem studny nemá obec žádné náklady, voda teče samospádem.
Jaké náklady by tedy poplatek za tuto vodu pokrýval, jak by byl poplatek
zdůvodnitelný?
e) Budou-li lidé užívat vodu z této studny na zalévání, je to jen dobře pro vrt,
který obec užívá jako zdroj pitné vody. Ten tak nebude čerpán k zálivce a
zůstane dostatečně kapacitní pro zásobení obce pitnou vodou. Zachování
druhého, veřejně každému dostupného zdroje užitkové vody za účelem
zalévání tak pomůže ochránit zdroj pitné vody pro celou obec.
f) V době sucha, kdy bude vyhlášen zákaz zalévání, se tento zákaz vztahuje
jak na vodu z pitného vrtu, tak na vodu z nepitné studny. Nikdo tedy
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nebude zvýhodněn přístupem k jinému zdroji vody, než je oficiální obecní
vodovod.
g) V případě dlouhodobějšího uzavření vývodu ze studny se nenávratně
znehodnotí rozvody vody z této studny
h) Pokud nemá studna pravidelný odběr vody, tak se tento zdroj vody také
znehodnotí zanesením pramene
i) Další důležitý argument, proč zanechat starý řad, je ten, že v případě
nefunkčnosti nového řadu, lze vodu ze starého řadu použít jako vodu
užitkovou na zalévání apod.
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro, aby se zanechal v provozu starý vodovodní
řad v Nepomyšli, s tím, že voda v tomto vodovodním řadu je pouze užitková, není
pitná.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zanechat v provozu starý vodovodní řad v Nepomyšli.
Voda v tomto starém vodovodním řadu je pouze užitková, není pitná.
Hlasování: pro: 8 (Josef Lněníček, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra,
Pavel Bartuška, Dana Lněníčková, Antonín Lněníček,
Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August)
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 15)
Žádost Mgr. Michaely Hofmanové, kastelánky státního zámku Krásný Dvůr
o zapůjčení obecního vozu Volkswagen Transporter
Dne 17.6.2016 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost Mgr. Michaely
Hofmanové, kastelánky státního zámku Krásný Dvůr o zapůjčení obecního vozu
Volkwagen Transporter. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé dodatečně
formou e-mailu dne 20.6.2016. V září přijede skupina britských dobrovolníků,
kteří budou týden pracovat v zámeckém parku. Jedná se o zajištění dovozu
těchto dobrovolníků z letiště v Praze (9.9.2016), zajištění výletu do Karlových
Varů (13.9.2016) a jejich odvozu na letiště do Prahy (16.9.2016).
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zapůjčení obecního automobilu Volkswgen
Transporter i s řidičem z důvodu zajištění dovozu skupiny britských
dobrovolníků z letiště v Praze (9.9.2016), zajištění výletu do Karlových Varů
(13.9.2016) a jejich odvozu na letiště do Prahy (16.9.2016) za nákladovou
cenu.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželi se: 1 (Ing.J.Vávra)
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ad 16) DISKUSE
Josef Lněníček
- v sobotu 25.6.2016 proběhne akce Kopeme za lepší svět od 14.00
hodin na fotbalovém hřišti v Nepomyšli, od 18.00 hodin začíná taneční
zábava se skupinou Triget Žlutice
- v sobotu 25.6.2016 se konají rybářské závody na nepomyšlském
rybníku
- popelnice se budou vyvážet mimořádně v úterý 5. července 2016
- ve dnech 2. a 3. července 2016 (sobota a neděle) budou probíhat
v Nepomyšli odečty vodoměrů
- předal zastupitelům prvotní barevné návrhy exteriérových úprav
budovy kulturního domu a okolního pozemku, návrhy rekonstrukce
kulturního domu v Nepomyšli zpracovává ateliér Huml a Vaníček ze
Žatce
Pavel Bartuška
- informoval přítomné o dalších postupech ohledně nátěru fasády
kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli
Dana Lněníčková
- požádala o opravení schodů v Kulturním domě v Nepomyšli
Ing. Jaroslav Vávra
- upozornil, že u nemovitosti čp. 65 v Nepomyšli u mostku chybí
dopravní značka, která upozorňovala na nebezpečný úsek na vozovce
- upozornil, že nové obrubníky u hasičské zbrojnice v Nepomyšli jsou
křivě položeny
Josef Lněníček
- odpověděl, že při rekonstrukci vpusti u nemovitosti čp. 65 v Nepomyšli
bylo Správou a údržbou silnic Podbořany přislíbeno zhotovení
zábradlí kolem tohoto nebezpečného úseku (kanál po cestou)
Viktor Vávra
- požádal zastupitele o rekonstrukci WC a sprch v kabinách na
fotbalovém hřišti v Nepomyšli,
- bylo navrženo oslovit pana Ing. arch. Humla při nejbližším kontrolním
dnu na kostele sv. Mikuláše v Nepomyšli, aby navrhl řešení na opravu
těchto fotbalových kabin
Josef Kříž
- oznámil, že dne 21.5.2016 při fotbalovém utkání Nepomyšl-Hlubany na
fotbalovém hřišti v Nepomyšli museli zahánět domácí zvířata z okolí
hřiště
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ad 17) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 19. zasedání, konaného
dne 24. června 2016
I. bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č.4/2016 dle Určení pravomocí k rozpočtovým
opatřením.
2) Zápis z valné hromady Skládky Vrbička, s.r.o., Podbořany, konané dne
24.5.2016.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 15) a
ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a paní Danu Lněníčkovou.
2) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015 a
Závěrečný účet městyse Nepomyšl na rok 2015 s vyjádřením souhlasu „bez
výhrad“.
3) Účetní závěrku městyse Nepomyšl za rok 2015.
4) Převod výsledku hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015 ve výši
12.818.226,06 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na
účet 432 (nerozdělený zisk).
5) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi Okresním sdružením hasičů Louny, zastoupeným
starostou p. Jiřím Hencem a Městysem Nepomyšl o poskytnutí dotace ve výši
1.000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy
6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku
č.29, druh vodní plocha o výměře 229 m2 za cenu 0,40/m2/rok v obci Nepomyšl a
k.ú. Dětaň na dobu neurčitou a přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na
prodej pozemku č. 689/5, druh ostatní plocha o výměře 55 m2, vše v obci
Nepomyšl a k.ú. Dětaň za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad.
7) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku
č. 612, druh trvalý travní porost o výměře 13.339 m2 v obci Nepomyšl a k.ú.
Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu určitou 1 roku s platbou při podpisu
pachtovní smlouvy.
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8) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku č.
613, druh ostatní plocha o výměře 52.042 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu určitou 1 roku s platbou při podpisu pachtovní
smlouvy.
9) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku
č. 623, druh ostatní plocha o výměře 11.613 m2, v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce
za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu určitou 1 roku s platbou při podpisu pachtovní
smlouvy.
10) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi SDH Nepomyšl, zastoupenou jednatelem p.
Vilémem Dornem, nar. 20.1.1975, bytem Nepomyšl čp. 41 a Městysem Nepomyšl
o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na hudební produkci při akci s názvem
„Hasičský pětiboj 2016“, která se bude konat 12.8.2016 a pověření Josefa
Lněníčka, starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
11) Plán práce zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2016, kde je mimo
jiné uvedeno, že v červenci 2016 z důvodu dovolených a prázdnin zasedání
zastupitelstva městyse Nepomyšl neproběhne.
12) Zanechat v provozu starý vodovodní řad v Nepomyšli. Voda v tomto starém
vodovodním řadu je pouze užitková, není pitná.
13)Zapůjčení obecního automobilu Volkswgen Transporter i s řidičem z důvodu
zajištění dovozu skupiny britských dobrovolníků z letiště v Praze (9.9.2016),
zajištění výletu do Karlových Varů (13.9.2016) a jejich odvozu na letiště do
Prahy (16.9.2016) za nákladovou cenu.
III. neschvaluje:
XXX
IV. ukládá starostovi
XXX
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ad 18) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.28
hodin ukončil.

……………………….....……
ověřovatel zápisu
Miloš August

………………………………
ověřovatel zápisu
Dana Lněníčková

…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 29.6.2016
Morávková Renata, zápis obsahuje 12 stran a 15 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Závěrečný účet městyse Nepomyšl za rok 2015 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Nepomyšl za rok 2015
Účetní závěrka městyse Nepomyšl za rok 2015
Výsledek hospodaření městyse Nepomyšl za rok 2015
Žádost Okresního sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního daru
Žádost Ing. Pavla Cestra a Hany Cestrové, trvale bytem Most, Fr. Malíka 988/53 o odkup pozemku č. 29,
druh vodní plocha o výměře 229 m2 a pozemku č. 689/5, druh ostatní plocha o výměře 55 m 2 , vše v obci
Nepomyšl a k.ú. Dětaň
Žádost p. Miroslava Jandíka, bytem Dvérce čp. 26 o pronájem pozemku č. 612, druh trvalý travní porost o
výměře 13.339 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce
Žádost p. Miroslava Fencla, trvale bytem Skytaly 42 o pronájem pozemku č. 613, druh ostatní plocha o
výměře 52.042 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce
Žádost p. Mojmíra Fialy, t.č. bytem Dvérce 19 o pronájem pozemků č. 613, 612 a 623 v obci Nepomyšl a
k.ú. Dvérce
Žádost SDH Nepomyšl o poskytnutí finančního příspěvku na Hasičský pětiboj 2016
Rozpočtové opatření č. 4/2016
Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na 2. pololetí 2016
Žádost Mgr. Michaely Hofmanové, kastelánky státního zámku Krásný Dvůr o zapůjčení obecního vozu
Volkswagen Transportér
Zápis z valné hromady Skládky Vrbička, s.r.o. Podbořany, konané dne 24.5.2016

12

