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ZÁPIS  

z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 

28.4.2017 od 18.00 hodin do 18.40 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse 

 

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

Martin Kaše, Dana Lněníčková, Mgr. Zdenka Lněníčková, Ing. 

Jaroslav Vávra  

Omluveni: Antonín Lněníček    

Hosté:  0 

Zasedání ZM je usnášeníschopné.  

28. 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 finančního výboru 

4. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.7/2017 - propachtování 

pozemku č. 3611 o výměře 6.465 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

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

části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

6. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.9/2017 - propachtování 

pozemku č. 3613 o výměře 2.844 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

7. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.10/2017 - propachtování 

pozemku č. 4242 o výměře 2.009 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

8. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.11/2017 - propachtování 

pozemku č. 4256 o výměře 6.432 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

9. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.12/2017 - propachtování 

pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2 v městysu Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

10. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.13/2017 - propachtování 

části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

11. Rozpočtová opatření č.1/2017 – č.3/2017 

12. Rozpočtová opatření č.4/2017 – č.5/2017 
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13. Žádost o propachtování části pozemku č. 217/12 o výměře 582 m2 v obci 

Nepomyšl a k.ú. Nová Ves  

14. Prodej vozidla Volkswagen Transportér, rok výroby 1997 

15. Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci 

„Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle 

bodu 1.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

v městysu Nepomyšl   

16. Diskuse 

17. Usnesení 

18. Závěr      

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl      

a ověřovatele zápisu pana Vladana Strunze a pana Ing. Jaroslava Vávru. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 

 

Starosta určil zapisovatelkou Renatu Morávkovou. 

 

ad 3) 

Zpráva z jednání finančního výboru 

Se zprávou z jednání finančního výboru ze dne 3.4.2017 seznámil přítomné 

Miloš August, předseda finančního výboru. Předmětem zprávy byla kontrola 

provedené roční fyzické, dokladové, periodické inventarizace DNIM, HDIM, 

DDHM, pozemků, cenin a materiálových zásob spravovaných městysem 

Nepomyšl, tj. PO, KD a majetku úřadu městyse Nepomyšl za rok 2016. Dále 

proběhla kontrola pokladní knihy a účetních dokladů za červenec až prosinec 

2016. Vše s výsledkem bez závad.  

 

USNESENÍ: 

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

3.4.2017. 

 

ad 4) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.7/2017 - propachtování 

pozemku č. 3611 o výměře 6.465 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 7/2017 o 

propachtování pozemku č. 3611 o výměře 6.465 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 Pavel Šilhánek, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 3611 o výměře 6.465 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. 7/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 5) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č. 8/2017 - propachtování části 

pozemku č. 3612 o výměře 2.500 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 8/2017 o 

propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 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 Pavel Šilhánek, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. Ing. Jaroslav Vávra podal připomínku, že u p.č. 3612 je způsob 

využití ostatní komunikace, která musí být ze zákona zpřístupněna a doporučil 

toto zapsat to pachtovní smlouvy.  

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 

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. 8/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. Vzhledem k tomu, že 

pozemek má způsob využití ostatní komunikace, musí být pozemek dle zákona                

č. 13/1997 o pozemních komunikacích zpřístupněn a je nutno toto doplnit do 

pachtovní smlouvy. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 6) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.9/2017 - propachtování 

pozemku č. 3613 o výměře 2.844 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 9/2017 o 

propachtování pozemku č. 3613 o výměře 2.844 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.  
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Jediným zájemcem o propachtování tohoto pozemku byl pan Pavel Šilhánek, 

bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 3613 o výměře 2.844 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. 9/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 7)  

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.10/2017 - propachtování 

pozemku  č. 4242 o výměře 2.009 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 10/2017 o 

propachtování pozemku č. 4242 o výměře 2.009 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 Pavel Šilhánek, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 4242 o výměře 2.009 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. 10/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 8) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.11/2017 - propachtování 

pozemku č. 4256 o výměře 6.432 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 11/2017 o 

propachtování pozemku č. 4256 o výměře 6.432 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 Pavel Šilhánek, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 

 



 5 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 4256 o výměře 6.432 

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. 11/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 9) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.12/2017 - propachtování 

pozemku  č. 717 o výměře 1.668 m2 v městysu Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 12/2017 o 

propachtování pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2, druh ostatní plocha v městysu 

Nepomyšl a k.ú. Dvérce 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 Pavel Šilhánek, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2, 

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

na dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl č. 12/2017 panu Pavlovi 

Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 10) 

Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.13/2017 - propachtování části 

pozemku č. 3612 o výměře 5.153 m2 v městysu a k.ú. Nepomyšl 

Na minulém 27. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 31.3.2017 bylo 

schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 13/2017 o 

propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 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 byla společnost D.H.M.,  s.r.o., se sídlem 

Poděbradova 1163/12, 430 01 Chomutov, IČ: 25031333, zastoupené jednatelem 

Davidem Lacmanem.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 

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. 13/2017 společnosti D.H.M., 

s.r.o., se sídlem Poděbradova 1163/12, 430 01 Chomutov, IČ: 25031333, 

zastoupené jednatelem Davidem Lacmanem. Vzhledem k tomu, že pozemek 

má způsob využití ostatní komunikace, musí být pozemek dle zákona                

č. 13/1997 o pozemních komunikacích zpřístupněn a je nutno toto doplnit do 

pachtovní smlouvy. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 11) 

Rozpočtová opatření č.1/2017 – č.3/2017 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č.1-3/2017, které 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  

č. 1/2017 

- zvyšují se příjmy – neinv. přijaté dotace ze SR na výkon státní správy  .............. + 74,8 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – drobný hmotný dlouhod.majetek ..... + 74,8 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 1/2017 dle 

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. 

č. 2/2017 

- zvyšují se příjmy – komunální služby a územní rozvoj – ostatní příjmy z vlastní                                

  činnost  ……………… .............................................................................................. + 18 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb ... + 18 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 2/2017 dle 

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. 

č. 3/2017 

- zvyšují se příjmy – ostatní tělovýchovná činnost – ostatní vratky ............................ + 3 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – záležitosti pošt - cestovné ........................................................... + 3 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl bere na vědomí informaci o Rozpočtovém opatření č. 3/2017 dle 

Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. 

 

ad 12) 

Rozpočtová opatření č.4/2017 – č.5/2017 

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č.4-5/2017, které 

obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami.  
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č. 4/2017 

- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy, haly, stavby  ............... - 400 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – sběr a svoz komunálních odpadů – neinvestiční transfery                                                                                  

  právnickým osobám (poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na dopravu                                          

  dodavateli na skládku odpadů)  ............................................................................ + 400 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 4/2017. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželi se: 0 

č. 5/2017 

- zvyšují se příjmy – daň z příjmů právnických osob za obce  ................................ + 325 tis. Kč 

- zvyšují se výdaje – ostatní finanční operace – platby daní a poplatků ................. + 325 tis. Kč 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2017. 

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 13) 

Žádost o propachtování části pozemku č. 217/12 o výměře 582 m2 v obci 

Nepomyšl a k.ú. Nová Ves  

Dne 21.4.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Petra 

Špirocha, bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov o propachtování části 

obecního pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m2 v obci 

Nepomyšl  a k.ú. Nová Ves u Podbořan. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 

společně s pozvánkami. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse  Nepomyšl na 

propachtování části pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m2 

v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu 

neurčitou.  

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 14) 

Prodej vozidla Volkswagen Transportér, rok výroby 1997 

V červnu 2017 končí technická prohlídka u obecního vozidla Volkswagen 

Transportér s SPZ 1U75680, rok výroby 1997. Dle znaleckého posudku               

č. 282/2017 ze dne 16.3.2017 je vozidlo ve špatném technickém stavu, náklady 

na opravu by přesáhly hodnotu vozidla, bylo doporučeno sešrotovat nebo 

odprodat na náhradní díly. Odhadní cena vozidla činí 5.570,- Kč.  
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USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo prodej obecního vozidla Volkswagen Transportér SPZ 

1U75680, rok výroby 1997 dle tzv. obálkové metody. Vozidlo bude odprodáno 

zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.   

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 15) 

Schválení vyhlášení poptávkového řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava 

střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl   

Úřad městyse Nepomyšl nechal vypracovat posouzení stavu střešní dřevěné 

konstrukce objektu úřadu městyse Nepomyšl z hlediska napadení dřevokazným 

hmyzem a dřevokaznou houbou. Tento dokument včetně několika fotografií 

obdrželi zastupitelé při jednání zastupitelstva.  

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 důvodů je potřeba vyhlásit poptávkové řízení na výběr dodavatele na 

akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle 

bodu 1.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu 

Nepomyšl. 

USNESENÍ: 

ZM Nepomyšl schválilo vyhlášení poptávkové řízení na výběr dodavatele na 

akci „Oprava střešní dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle 

bodu 1.2 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu 
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Nepomyšl. Zároveň starosta vyzval všechny zastupitele, aby do 12.5.2017 

navrhli firmy splňující podmínky zadávací dokumentace, které městyse 

Nepomyšl osloví při zadání tohoto poptávkového řízení.  

 

Hlasování:  pro: 8          proti: 0       zdrželi se: 0 

 

ad 16) DISKUSE 

 

Josef Lněníček  

- v neděli 30.4.2017 proběhne od 16.30 hodin stavění máje  

- v neděli 30.4.2017 pořádá od 17.00 hodin MC Jablíčko z Nepomyšle, 

Zájmový přírodovědný kroužek Pandíci a Městys Nepomyšl „Slet 

čarodějnic“ na Dětském hřišti v Nepomyšli  

- v sobotu 20.5.2017 proběhne od 10.55 do 11.15 hodin bezplatný sběr 

nebezpečného odpadu     

- v současné době probíhá v Nepomyšli II. etapa uložení vedení nízkého 

napětí do země v trase od trafačky u Kulturního domu směrem na 

Podbořany po most u manželů Dornových, poté směrem na Brody po 

autolakovnu Petra Lněníčka, dále k ČOV a poslední trasa vede směrem 

k manželů Kováčovým. Zároveň s touto pokládkou vedení nízkého napětí 

se bude realizovat v těchto ulicích i nové veřejné osvětlení. 

Martin Kaše  

- počátkem měsíce května 2017 vykročíme blíže ke vzniku knihy o historii 

naší obce. Veškeré materiály vypracované pro vznik knihy, tedy tiskové a 

obrazové podklady, budou odevzdány nakladatelství Koniáš z Plzně. 

Nakladatelství následně čeká náročná práce spočívající v provedení 

několika různých druhů korektur. Po korekturách tiskového materiálu 

následují grafické práce. Během nich bude nutné upravit námi dodané 

obrazové materiály pro tisk. Následně vytvořit grafickou podobu knihy. 

Tečkou za pracemi bude samotný tisk knihy. Pokud zrekapitulujeme 

odevzdaný materiál, lze konstatovat, že co do obsahu textu se podařilo 

získat velmi bohatý materiál. Zásluhu na tom má zejména kolektiv autorů, 

tvořený odborníky na jednotlivá témata. Taktéž je nutno velmi ocenit 

přispění pamětníků.  Největší potíže při vzniku knihy způsobovalo, kromě 

několika opožděně dodaných textů, zejména získávání obrazového 

materiálu a zajištění autorských práv. Přes všechny problémy se můžeme 

pochlubit, že se čtenáři chystané knihy mohou těšit na množství raritních 

fotografií, často doposud nikde nepublikovaných. Je tomu tak zejména 

díky těm, kteří ochotně poskytli své soukromé fotografie. To je nutno velmi 

ocenit. 

- Nakladatelství Koniáš, ve spolupráci s redakční radou, bude postupovat 

tak, aby křest knihy mohl proběhnout během Mikulášského jarmarku, 

konaného začátkem prosince letošního roku. 
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                         ad 17) USNESENÍ 

 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 28. zasedání, konaného 

dne 28. dubna 2017 

 

I. bere na vědomí: 

 

1) Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 3.4.2017 

 

2) Informaci o rozpočtových opatřeních č. 1-3/2017 dle Určení pravomocí 

k rozpočtovým opatřením. 

 

II. schvaluje: 

 

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu                 

     p. Vladana Strunze a p. Ing. Jaroslava Vávru.  

 

2) Propachtování pozemku č. 3611 o výměře 6.465 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.7/2017 p. Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 

Kryry. 

 

3) Propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 2.500 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. 8/2017 p. Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 

81 Kryry. Vzhledem k tomu, že pozemek má způsob využití ostatní komunikace, 

musí být pozemek dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích zpřístupněn 

a je nutno toto doplnit do pachtovní smlouvy. 

 

 

4) Propachtování pozemku č. 3613 o výměře 2.844 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. 9/2017 panu Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 

 

5) Propachtování pozemku č. 4242 o výměře 2.009 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. 10/2017 panu Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 
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6) Propachtování pozemku č. 4256 o výměře 6.432 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. 11/2017 panu Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 

439 81 Kryry. 

 

7) Propachtování pozemku č. 717 o výměře 1.668 m2, druh ostatní plocha 

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

záměru městyse Nepomyšl č. 12/2017 panu Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na 

Výsluní 602, 439 81 Kryry. 

 

8) Propachtování části pozemku č. 3612 o výměře 5.153 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. 13/2017 společnosti D.H.M., s.r.o., se sídlem Poděbradova 

1163/12, 430 01 Chomutov, IČ: 25031333, zastoupené jednatelem Davidem  

Lacmanem. Vzhledem k tomu, že pozemek má způsob využití ostatní komunikace, 

musí být pozemek dle zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích zpřístupněn 

a je nutno toto doplnit do pachtovní smlouvy. 

 

9) Rozpočtová opatření č. 4 – 5/2017 

 

10) Přijetí a zveřejnění záměru městyse  Nepomyšl na propachtování části 

pozemku č. 217/12, druh ostatní plocha o výměře 582 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. 

Nová Ves u Podbořan za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.  

 

11) Prodej obecního vozidla Volkswagen Transportér s SPZ 1U75680, rok 

výroby 1997 dle tzv. obálkové metody. Vozidlo bude odprodáno zájemci 

s nejvyšší cenovou nabídkou.   

 

12) Vyhlášení poptávkové řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava střešní 

dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl. Zároveň 

starosta vyzval všechny zastupitele, aby do 12.5.2017 navrhli firmy splňující 

podmínky zadávací dokumentace, které městys Nepomyšl osloví při zadání 

tohoto poptávkového řízení.  

 

III. neschvaluje: 

XXX 

 

IV. ukládá starostovi 

1. Vyhlásit poptávkové řízení na výběr dodavatele na akci „Oprava střešní 

dřevěné konstrukce na objektu čp. 102 v Nepomyšli“ dle bodu 1.2 Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl   
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ad 18) ZÁVĚR 

 

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 18.40 

hodin ukončil. 

 

 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

          Vladan Strunz                                               Ing. Jaroslav Vávra          

 

 

 

               ………………………….. 

                                                         starosta 

                        Josef Lněníček   

 

 

V Nepomyšli dne 5.5.2017 

   

 

Morávková Renata, zápis obsahuje 12 stran a 17 příloh: 
- Prezenční listina 

- Pozvánka na 28. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

- Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 3.4.2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 7/2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 8/2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 9/2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 10/2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 11/2017 

- Záměr městyse Nepomyšl č. 12/2017 

- Žádost Pavla Šilhánka, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry o propachtování pozemků č.3611, část 3612, 

3613, 4242, 4256 v obci a k.ú. Nepomyšl a pozemku č. 717 v obci Nepomyš a k.ú. Dvérce  

- Záměr městyse Nepomyšl č. 13/2017 

- Žádost společnosti D.H.M., s.r.o. se sídlem Poděbradova 1163/12, 430 01 Chomutov, IČ: 25031333, 

zastoupené jednatelem Davidem Lacmanem o propachtování části pozemku č. 3612 v obci a k.ú. Nepomyšl  

- Rozpočtová opatření č. 1/2017 – 3/2017 

- Rozpočtová opatření č. 4/2017 – 5/2017 

- Žádost p. Petra Špirocha, bytem K Loučkám 1654, 436 06 Litvínov o propachtování části pozemku                

č. 217/12 o výměře 582 m2, druh ostatní plocha v obci Nepomyšl a k.ú. Nová Ves u Podbořan  

- Znalecký posudek č. 2821/2017 o stanovení ceny osobního automobilu Volkswagen Transportér s SPZ 

1U75680, rok výroby 1997  

- Dokument o posouzení stavu střešní dřevěné konstrukce objektu úřadu městyse Nepomyšl z hlediska 

napadení dřevokazným hmyzem a dřevokaznou houbou 


