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ZÁPIS  

z 27. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

31.3.2017 od 18.00 hodin do 18.56 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Vladan Strunz, Miloš August, 

Martin Kaše, Dana Lněníčková (dostavila se v 18.15 hod. při  

projednávání bodu 6) 

Omluveni: Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková, Ing. Jaroslav Vávra    

Hosté:  0 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

27. 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. Schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 

v Nepomyšli“ dle poptávkového řízení 

5. Schválení dodavatele na stavbu „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ dle 

poptávkového řízení 

6. Propachtování dle Záměru městyse  Nepomyšl č.2/2017 – propachtování 

části pozemku č. 3976 o výměře 600  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

7. Propachtování dle Záměru městyse  Nepomyšl č.3/2017 – propachtování  

pozemku    č. 3949 o výměře 5.339  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

8. Propachtování dle Záměru městyse  Nepomyšl č.4/2017 – propachtování 

části pozemku č. 3953 o výměře 5.500  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

9. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.5/2017 – propachtování  

pozemku č. 4028 o výměře 590  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

10. Propachtování dle Záměru městyse  Nepomyšl č.6/2017 – propachtování  

pozemku č. 4030 o výměře 6.090 m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

11. Žádost o propachtování pozemku č. 3611 o výměře 6.465 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 
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12. Žádost o propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 m2, druh 

ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

13. Žádost o propachtování pozemku č. 3613 o výměře 2.844 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

14. Žádost o propachtování pozemku č. 4242 o výměře 2.009 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

15. Žádost o propachtování pozemku č. 4256 o výměře 6.432 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

16. Žádost o propachtování pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2, druh ostatní 

plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce  

17. Žádost o propachtování pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m2, druh 

ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

18. Žádost o propachtování pozemku č. 3750 o výměře 25.703 m2, druh 

ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

19. Žádost o propachtování pozemku č. 3641 o výměře 7.577 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

20. Žádost o propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 m2, druh 

ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

21. Žádost manželů Viléma a Zuzany Dornových, bytem Nepomyšl čp. 41 o 

půjčku z fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci střechy na objektu čp. 41 

v Nepomyšli 

22. Žádost Miloše Augusta, bytem Nepomyšl čp. 215 o půjčku z fondu rozvoje 

bydlení na obnovu fasády na objektu čp. 215 v Nepomyšli. 

23. Diskuse 

24. Usnesení 

25. Závěr      

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl      

a ověřovatele zápisu pana Martina Kašeho a pana Miloše Augusta. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Zpráva z jednání kontrolního výboru 

Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.2017 seznámil přítomné 

starosta Josef Lněníček. Byla provedena kontrola usnesení z 26. zasedání 

zastupitelstva městyse Nepomyšl, které se konalo dne 24.02.2017 

USNESENÍ: 

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

27.3.2017. 
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ad 4) 

Schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 

v Nepomyšli“  dle poptávkového řízení 

Na 20. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 9.9.2016 bylo v usnesení 

pod bodem II/16 schváleno vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele 

na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“ 

 

Dne 24.2.2017 proběhlo od 16.30 hodin hodnocení nabídek na výše uvedenou 

akci ve složení hodnotící komise: Josef Lněníček, Miloš August, Dana 

Lněníčková, Vladan Strunz, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková a 

Antonín Lněníček.  

Dle směrnice městyse Nepomyšl o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

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

svých poznatků a zkušeností v částkách od 150 tis. Kč bez DPH do 1. mil. Kč bez 

DPH.  

 

Na základě této směrnice bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 

1. Podhola  - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany  

2. BARTUŠKA, stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl   

3. DROPS GROUP a.s., stavební firma, Oráčovská 416, 270 33 Jesenice  

4. L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov   

5. Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry  

6. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč  

 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 11.1.2017 na kamenné 

úřední desce městyse  Nepomyšl a na webových stránkách městyse Nepomyšl 

www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.  

Na základě toho projevila zájem formou e-mailu firma REDOBY, s.r.o, Kotkova 

493, 269 01 Rakovník.                      

 

Nabídku poslali celkem 4 dodavatelé: 

 

1. BARTUŠKA, stavební společnost s.r.o., Nepomyšl čp. 240, 439 71 Nepomyšl          

    za cenu 731.977,- Kč s DPH    

2. RIstavby CZ, s.r.o., Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4 - Krč za cenu  

    783.605,96 Kč s DPH 

3. REDOBY, s.r.o, Kotkova 493, 269 01 Rakovník za cenu 720.136,- Kč s DPH 

4. L.A.Interier, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov za cenu 491.927,99  

    Kč s DPH 

 

 

 

 

http://www.nepomysl.snadno.eu/
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě 

čp. 79 v Nepomyšli“ firmu L.A.Interiér, s.r.o, Březenecká 4689, 430 04 

Chomutov za cenu 491.927,99 Kč s DPH,  IČ 27288587 z důvodu nejnižší 

cenové nabídky za provedení díla. 

 

Hlasování:  pro: 5          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 5) 

Schválení dodavatele na stavbu „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ dle 

poptávkového řízení 

Na 26. zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo v usnesení 

pod bodem II/3 schváleno vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na 

akci „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ 

 

Dne 31.3.2017 proběhlo od 17.15 hodin hodnocení nabídek na výše uvedenou 

akci ve složení hodnotící komise: Josef Lněníček, Miloš August, Vladan Strunz, 

Pavel Bartuška a Martin Kaše.  

Městysem Nepomyšl bylo písemně osloveno 6 dodavatelů: 

 

1. Martia, a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem 

2. ELEKTROMONT Matějka a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí  

3. EnergoArch s.r.o., Havraň 56, 435 01 Havraň 

4. Elektroprojekt Pavel Horský, Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany 

5. B.U.Pro, s.r.o., Zahradní 309, 439 83 Lubenec  

6. Kamil Srkal, Na Kopci 225, 441 01 Podbořany  

 

Dále byla výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 13.3.2017 na kamenné 

úřední desce městyse  Nepomyšl a na webových stránkách městyse Nepomyšl 

www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Úřední deska“.  

 

Na základě toho projevily zájem formou e-mailu tyto firmy: 

1.  ENERGY Solutions and Savings s.r.o, Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc  

2.  JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice.                       

 

Nabídku poslali celkem 2 dodavatelé: 

 

1. ELEKTROMONT Matějka a.s., J. Šotky 445, 271 01 Nové Strašecí za cenu  

    1.826.520,82 Kč s DPH 

2. EnergoArch s.r.o., Havraň 56, 435 01 Havraň za cenu 1.788.952,- Kč s DPH 

 

 

 

http://www.nepomysl.snadno.eu/
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na akci „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ 

EnergoArch s.r.o, Havraň 56, 435 01 Havraň, IČ: 25422995 za cenu 

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

 

Hlasování:  pro: 5          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 6) 

Propachtování dle Záměru městyse  Nepomyšl č.2/2017 – propachtování části 

pozemku č. 3976 o výměře 600  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

Na minulém 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 2/2017 o 

propachtování části pozemku č. 3976 o výměře 600 m2, druh ostatní plocha 

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 Jiří Bulánek, bytem Nepomyšl čp. 211, 

439 71 Nepomyšl. 

 

Při projednávání tohoto bodu se dostavila v 18.15 hodin Dana Lněníčková. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 3976 o výměře 600 

m2, druh ostatní plocha v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na 

dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl č. 2/2017 panu Jiřímu 

Bulánkovi, bytem Nepomyšl čp. 211, 439 71 Nepomyšl.  

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 7) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.3/2017 – propachtování  

pozemku  č. 3949 o výměře 5.339  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

Na minulém 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 3/2017 o 

propachtování pozemku č. 3946 o výměře 5.339 m2, druh trvalý travní porost 

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. Původní zájemce Josef Archman, 

jednatel a spolumajitel společnosti AgroArchman s.r.o., písemně zrušil svoji 

žádost ze dne 6.3.2017 o propachtování výše uvedeného pozemku. Nikdo další o 

propachtování pozemku zájem neprojevil. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl 

č.3/2017 – propachtování  pozemku  č. 3949 o výměře 5.339  m2  v městysu a 

k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti.  

 

ad 8) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.4/2017 – propachtování části 

pozemku č. 3953 o výměře 5.500  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

Na minulém 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 4/2017 o 

propachtování části pozemku č. 3953 o výměře 5.500 m2, druh ovocný sad 

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. Původní zájemce Josef Archman, 

jednatel a spolumajitel společnosti AgroArchman s.r.o., písemně zrušil svoji 

žádost ze dne 6.3.2017 o propachtování výše uvedeného pozemku. Nikdo další o 

propachtování pozemku zájem neprojevil. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl 

č.4/2017 – propachtování části pozemku č. 3953 o výměře 5.500  m2 v městysu 

a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti.  

 

ad 9) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.5/2017 – propachtování  

pozemku č. 4028 o výměře 590  m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

Na minulém 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 5/2017 o 

propachtování pozemku č. 4028 o výměře 3.950 m2, druh orná půda 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. Původní zájemce Josef Archman, jednatel 

a spolumajitel společnosti AgroArchman s.r.o., písemně zrušil svoji žádost ze 

dne 6.3.2017 o propachtování výše uvedeného pozemku. Nikdo další o 

propachtování pozemku zájem neprojevil. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl 

č.5/2017 – propachtování  pozemku č. 4028 o výměře 590  m2  v městysu a k.ú. 

Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti.  
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ad 10) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.6/2017 – propachtování  

pozemku č. 4030 o výměře 6.090 m2  v městysu a k.ú. Nepomyšl  

Na minulém 26. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 24.2.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 6/2017 o 

propachtování pozemku č. 4030 o výměře 6.090 m2, druh orná půda 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. Původní zájemce Josef Archman, jednatel 

a spolumajitel společnosti AgroArchman s.r.o., písemně zrušil svoji žádost ze 

dne 6.3.2017 o propachtování výše uvedeného pozemku. Nikdo další o 

propachtování pozemku zájem neprojevil. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl 

č.6/2017 – propachtování  pozemku č. 4030 o výměře 6.090 m2 v městysu a k.ú. 

Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti.  

 

ad 11) 

Žádost o propachtování pozemku č. 3611 o výměře 6.465 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 24.2.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemku č. 3611, druh 

ostatní plocha o výměře 6.465 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi 

všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování pozemku č. 3611, druh ostatní plocha o výměře 6.465 m2 v obci 

a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.  

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 12) 

Žádost o propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 24.2.2017 byla  na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování části pozemku č. 3612, 

druh ostatní plocha o výměře 2.500 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování  části pozemku č. 3612, druh ostatní plocha o výměře 2.500 m2 

v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 13) 

Žádost o propachtování pozemku č. 3613 o výměře 2.844 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 24.2.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemku č. 3613, druh 

ostatní plocha o výměře 2.844 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi 

všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování pozemku č. 3613, druh ostatní plocha o výměře 2.844 m2 v obci 

a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 14) 

Žádost o propachtování pozemku č. 4242 o výměře 2.009 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 24.2.2017 byla  na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemku č. 4242, druh 

ostatní plocha o výměře 2.009 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi 

všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování  pozemku č. 4242, druh ostatní plocha o výměře 2.009 m2 v obci 

a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 15) 

Žádost o propachtování pozemku č. 4256 o výměře 6.432 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 24.2.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemku č. 4256, druh 
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ostatní plocha o výměře 6.432 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi 

všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování pozemku č. 4256, druh ostatní plocha o výměře 6.432 m2 v obci 

a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 16) 

Žádost o propachtování pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2, druh ostatní 

plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce  

Dne 24.2.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena  žádost firmy Šilhánek 

Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemku č. 717 druh 

ostatní plocha o výměře 1.668 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. 717, druh ostatní plocha o výměře 1.668 m2 v obci 

Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 17) 

Žádost o propachtování pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 14.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Josefa 

Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., Ohradní 1394/61, Michle, 

Praha 4 o propachtování pozemku č. 3681, druh ostatní plocha o výměře 31.211 

m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 

s pozvánkami. Dne 27.3.2017 byl na úřad městyse Nepomyšl doručen dopis od 

p. Josefa Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., Ohradní 

1394/61, Michle, Praha 4 o zrušení žádosti ze dne 14.3.2017 o propachtování 

pozemku č. 3681. Tento dopis obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí žádost o propachtování pozemku č. 3681,  druh 

ostatní plocha o výměře 31.211 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení 

žádosti.  
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ad 18) 

Žádost o propachtování pozemku č. 3750 o výměře 25.703 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 14.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Josefa 

Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., Ohradní 1394/61, Michle, 

Praha 4 o propachtování pozemku   č. 3750, druh ostatní plocha o výměře 

25.703 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 

společně s pozvánkami. Dne 27.3.2017 byl na úřad městyse Nepomyšl doručen 

dopis od p. Josefa Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., 

Ohradní 1394/61, Michle, Praha 4 o zrušení žádosti ze dne 14.3.2017 o 

propachtování pozemku č. 3750. Tento dopis obdrželi zastupitelé před jednáním 

zastupitelstva. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí žádost o propachtování pozemku č. 3750,  druh 

ostatní plocha o výměře 25.703 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení 

žádosti.  

 

ad 19) 

Žádost o propachtování pozemku č. 3641 o výměře 7.577 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 14.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Josefa 

Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., Ohradní 1394/61, Michle, 

Praha 4 o propachtování pozemku č. 3641, druh ostatní plocha o výměře 7.577 

m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně 

s pozvánkami. Dne 27.3.2017 byl na úřad městyse Nepomyšl doručen dopis od 

p. Josefa Archmana, jednatele společnosti AgroArchman s.r.o., Ohradní 

1394/61, Michle, Praha 4 o zrušení žádosti ze dne 14.3.2017 o propachtování 

pozemku č. 3641. Tento dopis obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl vzalo na vědomí žádost o propachtování pozemku č. 3641,  druh 

ostatní plocha o výměře 7.577 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení 

žádosti.  

 

ad 20) 

Žádost o propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 m2, druh ostatní 

plocha v obci a k.ú. Nepomyšl 

Dne 22.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšel doručena žádost p. Davida 

Lacmana, jednatele společnosti  D.H.M., s.r.o., Poděbradova 1163/12, 430 01 

Chomutov o propachtování části pozemku č. 3612, druh ostatní plocha o výměře 

5.153 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 

společně s pozvánkami.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 

propachtování   části pozemku č. 3612, druh ostatní plocha o výměře 5.153 m2 

v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 21) 

Žádost manželů Viléma a Zuzany Dornových, bytem Nepomyšl čp. 41 o půjčku 

z fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci střechy na objektu čp. 41 v Nepomyšli 

Dne 14.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost manželů Viléma 

a Zuzany Dornových, bytem Nepomyšl čp. 41 o půjčku ve výši 50.000,- Kč 

z fondu rozvoje bydlení dle Titulu č. 3 – rekonstrukce střechy na objektu čp. 41    

v Nepomyšli. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle 

Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a 

modernizace bytového fondu – Titulu č.3 – rekonstrukce střechy – oprava 

nebo výměna střešní konstrukce (krovy) a střešní krytiny na objektu čp. 41 

v Nepomyšli manželům Vilémovi a Zuzaně Dornovým, bytem Nepomyšl čp. 41. 

 

Hlasování:  pro: 6          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 22) 

Žádost Miloše Augusta, bytem Nepomyšl čp. 215 o půjčku z fondu rozvoje 

bydlení na obnovu fasády na objektu čp. 215 v Nepomyšli 

Dne 20.3.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Miloše 

Augusta, bytem Nepomyšl čp. 215 o půjčku ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje 

bydlení dle Titulu č. 1 – obnova fasády na objektu čp. 215 v Nepomyšli. Tuto 

žádost obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 

Nepomyšl na poskytnutí půjčky ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle 

Opatření městyse Nepomyšl č.1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a 

modernizace bytového fondu – Titulu č.1 – obnova fasády na objektu čp. 215 

v Nepomyšli p. Milošovi Augustovi,  bytem Nepomyšl čp. 215. 

 

Hlasování:  pro: 5          

proti: 0        

zdrželi se: 1 (M. August) 
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ad 23) DISKUSE 

 

Josef Lněníček – úřad městyse Nepomyšl nechal vypracovat posouzení stavu 

střešní dřevěné konstrukce objektu úřadu městyse Nepomyšl z hlediska napadení 

dřevokazným hmyzem a dřevokaznou houbou, kde bylo zjištěno, že stávající stav 

dřevěných prvků střešní konstrukce je ve špatném stavu. Byly zjištěny tyto 

závady: lokální napadení dřevokazným hmyzem, rozsáhlé napadení dřevokaznou 

houbou, rozsáhlé známky kondenzace na krokevních trámech, výskyt plísně na 

všech krokevních trámech, pavučiny, letité nánosy prachu. Střešní konstrukce 

objektu je v neuspokojivém stavu. Na konstrukčních prvcích je absence jakékoli 

ochrany proti biotickým činitelům nebo je již zastaralá a nefunkční.  

Navrhovaná opatření:  

- očištění všech dřevěných konstrukčních prvků střechy od nečistot (prach a 

pavučiny) 

- speciální očištění všech trámů pomocí kartáčové brusky 

- odborná výměna kriticky napadených dřevěných prvků dřevokaznou 

houbou 

- nízkotlaká hloubková injektáž na dřevěné prvky konstrukce střechy 

napadené dřevokazným hmyzem  

- první Airless nástřik na všechny prvky konstrukce střechy  

- druhý Airless nástřik na všechny prvky konstrukce střechy 

- mechanické a chemické zpevnění povrchu trámů 

- finální zakonzervování povrchu dřeva 

Z těchto důvodu bude potřeba vyhlásit poptávkové řízení na výše uvedené práce 

- zaměstnanci úřadu městyse Nepomyšl budou koncem měsíce dubna 2017 

roznášet do domácností návrhy a vizualizace rekonstrukce Kulturního 

domu v Nepomyšli, kde se budou moci občané vyjádřit k návrhům a 

vyjádřit tak své názory, nápady a návrhy  

- v sobotu 20.5.2017 proběhne na návsi v Nepomyšli před úřadem městyse  

v době od 10.55 hodin do 11.15 hodin bezplatný sběr nebezpečných  

složek komunálního odpadu  

- městys Nepomyšl podal žádost na Sedlecký kaolin Božičany, a.s. ohledně 

propachtování pozemku č. 259 v obci a k.ú. Nepomyšl na dobu 6 let 

z důvodu podání žádosti o dotaci na výstavbu Sběrného dvora 

v Nepomyšli 

-  

Dana Lněníčková – upozornila na výskyt mravenců na sále kulturního domu 

v Nepomyšli  

- v sobotu 8.4.2017 pořádá MS ČČK akci s názvem „Hledání velikonočního 

pokladu“ na Dětském hřišti v Nepomyšli od 15.00 hodin  

 

Pavel Bartuška – upozornil na nepořádek na obecním rybníku „Taušák“ 

v Nepomyšli a doporučil zde umístiti odpadkový koš  
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                         ad 24) USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 27. zasedání, konaného 

dne 31. března 2017 

 

I. bere na vědomí: 

1) Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.2017 

2) Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.3/2017 – propachtování  

    pozemku č. 3949 o výměře 5.339 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu  

    zrušení žádosti 

3) Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.4/2017 – propachtování části  

    pozemku č.3953 o výměře 5.500 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu  

    zrušení žádosti 

4) Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.5/2017 – propachtování  

    pozemku č.4028 o výměře 590 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení  

    žádosti 

5) Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.6/2017 – propachtování  

    pozemku č.4030 o výměře 6.090 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl z důvodu  

    zrušení žádosti 

6) Žádost o propachtování pozemku č. 3681 o výměře 31.211 m2, druh ostatní  

    plocha v obci a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti 

7) Žádost o propachtování pozemku č. 3750 o výměře 25.703 m2, druh ostatní  

    plocha v obci a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti 

8) Žádost o propachtování pozemku č. 3641 o výměře 7.577 m2, druh ostatní  

    Plocha v obci a k.ú. Nepomyšl z důvodu zrušení žádosti  

 

II. schvaluje: 

 

1)  Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu                 

     p. Martina Kašeho a p. Miloše Augusta.  

 

2) Dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“ 

firmu L.A.Interiér, s.r.o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov, IČ: 27288587 za 

cenu 491.927,99 Kč s DPH z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla.  

 

3) Dodavatele na akci „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ firmu EnergoArch s.r.o., 

Havraň 56, 435 01 Havraň, IČ: 25422995  za cenu 1.788.952,- Kč s DPH           

z důvodu nejnižší cenové nabídky za provedení díla. 

 

4) Propachtování části pozemku č. 3976 o výměře 600 m2, druh ostatní plocha 

v městysu a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle záměru 

městyse Nepomyšl č. 2/2017 panu Jiřímu Bulánkovi, bytem Nepomyšl čp. 211, 

439 71 Nepomyšl 
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5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku      

č. 3611, druh ostatní plocha o výměře 6.465 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 

 

6) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování části 

pozemku č. 3612, druh ostatní plocha o výměře 2.500 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

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

 

7) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku      

č. 3613, druh ostatní plocha o výměře 2.844 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 

 

8) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku       

č. 4242, druh ostatní plocha o výměře 2.009 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 

 

9) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku     

č. 4256, druh ostatní plocha o výměře 6.432 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 

0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 

 

10) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování pozemku           

č. 717, druh ostatní plocha o výměře 1.668 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za 

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

 

11) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování části 

pozemku č. 3612, druh ostatní plocha o výměře 5.153 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl 

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

 

12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí 

půjčky ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse 

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

fondu – Titulu č.3 – rekonstrukce střechy – oprava nebo výměna střešní 

konstrukce (krovy) a střešní krytiny na objektu čp. 41 v Nepomyšli manželům 

Vilémovi a Zuzaně Dornovým, bytem Nepomyšl čp. 41 

 

13) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na poskytnutí 

půjčky ve výši 50.000,- Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse 

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

fondu – Titulu č.1 – obnova fasády na objektu čp. 215 v Nepomyšli p. Milošovi 

Augustovi,  bytem Nepomyšl čp.215 
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III. neschvaluje: 

XXX 

 

IV. ukládá starostovi 

XXX 

  

 

ad 25) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 18.56 

hodin ukončil. 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

           Martin Kaše                                                            Miloš August         

 

 

               ………………………….. 

                                                         starosta 

                        Josef Lněníček   

 

              

 

V Nepomyšli dne 11.4.2017 

Morávková Renata, zápis obsahuje 15 stran a 15 příloh: 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 27. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Zpráva z jednání kontrolního výboru ze dne 27.3.2017 

- Protokol z otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu + Protokol s posuzování a hodnocení nabídek 

+ Hodnocení nabídek ze dne 24.2.2017 na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 79 v Nepomyšli“ 

- Protokol z otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu + Protokol s posuzování a hodnocení nabídek 

+ Hodnocení nabídek ze dne 31.3.2017 na akci „Nepomyšl – veřejné osvětlení“ 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 2/2017 + žádost p. Jiřího Bulánka, Nepomyšl čp. 211 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 3/2017 + zrušení žádosti firmy AgroArchman, s.r.o.  

- Záměr městyse Nepomyšl č. 4/2017 + zrušení žádosti firmy AgroArchman, s.r.o.  

- Záměr městyse Nepomyšl č. 5/2017 + zrušení žádosti firmy AgroArchman, s.r.o.  

- Záměr městyse Nepomyšl č. 6/2017 + zrušení žádosti firmy AgroArchman, s.r.o.  

- Žádost firmy Šilhánek Pavel, Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování p.č. 3611, části p.č. 3612, p.č. 

3613, p.č. 4242, p.č. 4256, vše v obci a k.ú. Nepomyšl a p.č. 717 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

- Žádost společnosti AgroArchman s.r.o. o propachtování p.č. 3681, p.č. 3750 a p.č. 3641, vše v obci a k.ú. 

Nepomyšl + Zrušení žádosti na propachtování p.č. 3681, p.č. 3750 a p.č. 3641, vše v obci a k.ú. Nepomyšl 

- Žádost společnosti D.H.M., s.r.o., Chomutov o propachtování části p.č. 3612 v obci a k.ú. Nepomyšl 

- Žádost manželů Zuzany a Viléma Dornových, bytem Nepomyšl čp. 41 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na 

rekonstrukci střechy na objektu čp. 41 v Nepomyšli 

- Žádost Miloše Augusta, bytem Nepomyšl čp. 215 o půjčku z fondu rozvoje bydlení na obnovu fasády na 

objektu čp. 215 v Nepomyšli    


