ZÁPIS
z 32. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne
27. září 2017 od 18.00 hodin do 19.06 hodin v zasedací místnosti úřadu
městyse Nepomyšl
Přítomni:

Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Martin Kaše, Antonín Lněníček,
Dana Lněníčková, Miloš August, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vladan
Strunz, Ing. Jaroslav Vávra

Omluveni: 0
Hosté:
0
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
32. 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zpráva z jednání finančního výboru
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.15/2017 – propachtování
pozemku č. 698 o výměře 4.268 m2, druh trvalý travní porost v obci
Nepomyšl a k.ú. Dvérce
Žádost o propachtování části pozemku č.4104 o výměře 40 m2, druh
ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl
Žádost o propachtování části pozemku č.4022 o výměře 5.478 m2, druh
ostatní plocha v obci a k.ú. Nepomyšl
Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na
kronikářské práce
Informace o rozpočtovém opatření č.9-12/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením
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9. Rozpočtové opatření č. 13/2017
10.Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019 – 2021
Doplnění programu:
11. Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

Doplnění programu:
12. Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po
doplnění bodu 11) a 12) a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a Ing.
Jaroslava Vávru.
Hlasování: pro: 9

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 25.9.2017 seznámil přítomné
předseda finančního výboru Miloš August. Byla provedena kontrola účetních
dokladů a pokladní knihy za období leden až srpen 2017 a kontrola dodržování
rozpočtu za období leden až srpen 2017. Nebylo shledáno žádných závad.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru ze dne
25.9.2017.
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ad 4)
Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č.15/2017 – propachtování
pozemku č. 698 o výměře 4.268 m 2, druh trvalý travní porost v obci Nepomyšl
a k.ú. Dvérce
Na minulém 31. mimořádném veřejném zasedání Zastupitelstva městyse
Nepomyšl dne 14.8.2017 bylo schváleno přijetí a zveřejnění záměru městyse
Nepomyšl č. 15/2017 o propachtování pozemku č. 698 o výměře 4.268 m2, druh
trvalý travní porost v obci 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. 698 o výměře 4.268 m 2,
druh trvalý travní porost v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40
Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle záměru městyse Nepomyšl č. 15/2017 panu
Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na Výsluní 602, 439 81 Kryry.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 5)
Žádost o propachtování části pozemku č.4104 o výměře 40 m 2 druh ostatní
plocha v obci a k.ú. Nepomyšl
Dne 30.8.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Jany
Gassauerové, bytem Nepomyšl čp. 216 o propachtování části obecního pozemku
č. 4104, druh ostatní plocha o výměře 40 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 části pozemku č. 4104, druh ostatní plocha o výměře 40 m 2
v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 6)
Žádost o propachtování části pozemku č.4022 o výměře 5.478 m 2, druh ostatní
plocha v obci a k.ú. Nepomyšl
Dne 1.9.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl doručena žádost p. Renaty Tvrdé,
bytem, Vidhostice čp. 47 o propachtování části obecního pozemku č. 4022, druh
ostatní plocha o výměře 5.478 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. 4022, druh ostatní plocha o výměře 5.478 m 2
v obci a k.ú. Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 7)
Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na kronikářské
práce
Od 1.4.2017 zpracovává městysu Nepomyšl kronikářské práce pan Milan Hora,
bytem Ústí nad Labem za odměnu 10.000,- Kč hrubého za počet 5 - 10 stran.
Do 30.6.2017 vypracoval období 1996 – 1998.
Na minulém jednání starosta informoval zastupitele, že je možno si prohlédnout
zápisy v kronice vypracované p. M. Horou. Kronika byla poskytnuta
k nahlédnutí i při jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu městyse
Nepomyšl na rok 2017 nebyly naplánovány dostatečné finanční prostředky na
tyto práce, je třeba rozhodnout, zda pokračovat v psaní kroniky p. M. Horou za
výše uvedenou odměnu a uvolnit finanční prostředky na kronikářské práce. Do
konce roku 2017 by se jednalo o cca 30 tis. Kč. Zastupitelé po zhlédnutí
kronikářské práce p. M. Hory konstatovali, že výše odměny neodpovídá
provedené kronikářské práci. Závěrem diskuse bylo nabídnuto Mgr. Zd.
Lněníčkovou, že by zpracovávala kroniku od r. 2017 a zpracování retrospektivní
kroniky za období 1990 – 2016 bude projednáno s p. Zdeňkem Holubem
z Nakladatelství Koniáš z Plzně. Poté starosta nechal hlasovat, kdo je pro
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši cca 30 tis.
Kč pro odměnu za kronikářské práce p. Milanovi Horovi, bytem Ústí nad
Labem.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse
Nepomyšl ve výši cca 30 tis. Kč pro odměnu za kronikářské práce
p. Milanovi Horovi, bytem Ústí nad Labem.
Hlasování:

pro: 0

proti: 9

zdrželi se: 0

ad 8)
Informace o rozpočtovém opatření č.9-12/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 9-12/2017 dle Určení
pravomocí k rozpočtovým opatřením, které obdrželi všichni zastupitelé společně
s pozvánkami
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č. 9/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy,haly,stavby ................ - 135 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pěstební činnost – nákup ostatních služeb.................................. + 7 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ostatní záležitosti kultury – ostatní osobní výdaje ...................... + 9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pohřebnictví – nákup ostatních služeb ....................................... + 1 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – stroje,přístroje,zařízení .................... + 118 tis. Kč
č. 10/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy,haly,stavby .................. - 25 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – pěstební činnost – nákup ostatních služeb.................................. + 9 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup materiálu ....................... + 12 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup ostatních služeb ............... + 4 tis. Kč
č. 11/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy,haly,stavby .................. - 56 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – ost. záležitosti poz. komunikací – nákup ostatních služeb .......... + 4 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – nákup materiálu ................................ + 37 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO – dobrovolná část – služby peněžních ústavů ...................... + 6 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy - nájemné ................................................. + 9 tis. Kč
č. 12/2017
- snižují se výdaje – revitalizace říčních systémů – opravy a udržování ................... - 15 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup materiálu ....................... + 14 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – revitalizace říčních systémů – nákup ostatních služeb ............... + 1 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí na vědomí informaci o Rozpočtových
opatřeních č. 9-12/2017 dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením dle
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
ad 9)
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.13/2017, které obdrželi
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.
č. 13/2017
- snižují se výdaje – ostatní tělovýchovná činnost – budovy, haly, stavby ............... - 533 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – nebytové hospodářství – opravy a udržování ........................ + 348 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – PO-dobrovolná část – dopravní prostředky .......................... + 185 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtové opatření č. 13/2017.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0
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ad 10)
Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019 - 2021
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh střednědobého
výhledu rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019 – 2021, který byl vyvěšen
po zákonnou dobu v době od 11.9.2017 do 27.9.2017.
Příjmy a výdaje v roce 2019 = 22.463 tis. Kč
Příjmy a výdaje v roce 2020 = 19.200 tis. Kč
Příjmy a výdaje v roce 2021 = 18.700 tis. Kč
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na
období 2019 – 2021.
Hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdrželi se: 0

ad 11)
Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu
Dne 22.9.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl zaslána žádost Sedleckého
kaolinu a.s. Božičany včetně mapek pozemkových situací o souhlas městyse
Nepomyšl s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce,
Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV:
1) Dvérce: p.č. 362/1, 369, 371/3, 614, 616, 621, 626, 669, 672 a 673 v obci
Nepomyšl a k.ú. Dvérce
2) Nepomyšl: p.č. 3669, 3678 a 3679 v obci a k.ú. Nepomyšl
3) Nepomyšl I: p.č. 634 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce a p.č. 3878 v obci a k.ú.
Nepomyšl
4) Nepomyšl III: p.č. 4041 a 4049 v obci a k.ú. Nepomyšl
5) Nepomyšl IV: p.č. 3307, 3308, 3310, 3466/3, 4049, 4056, 4059, 4060, 4084,
4086, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 a 4096 v obci a k.ú. Nepomyšl
Tyto pozemky se nacházejí v chráněných ložiskových územích (CHLÚ) na
katastru městyse Nepomyšl a jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro
Státní pozemkový úřad, společnosti Sedlecký kaolin a.s. dle ustanovení § 20
odst. 2) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Souhlas městyse Nepomyšl s pronájmem pozemků bude sloužit jako podklad pro
uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky mezi Státním pozemkovým
úřadem a Sedleckým kaolinem a.s.
Zastupitelé podali návrh, vzít tento bod pouze na vědomí. Dále bylo navrženo
zařadit tuto žádost do programu příštího zasedání Zastupitelstva městyse a
pozvat na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu Božičany a.s., aby
zodpověděl na otázky ohledně projednání této žádosti.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o
souhlas městyse Nepomyšl s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém
území Dvérce, Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou
ve vlastnictví státu s tím, že bude tato žádost zařazena do programu příštího
zasedání ZM, kdy bude pozván na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu
Božičany a.s., aby odpověděl na otázky ohledně projednání této žádosti.
ad 12)
Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu
Dne 22.9.2017 byla na úřad městyse Nepomyšl zaslána žádost Sedleckého
kaolinu a.s. Božičany včetně mapek pozemkových situací o souhlas městyse
Nepomyšl s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce,
Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV:
1) Dvérce: p.č. 362/1, 369, 371/3, 614, 616, 621, 626, 669, 672 a 673 v obci
Nepomyšl a k.ú. Dvérce
2) Nepomyšl: p.č. 3669, 3678 a 3679 v obci a k.ú. Nepomyšl
3) Nepomyšl I: p.č. 634 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce a p.č. 3878 v obci a k.ú.
Nepomyšl
4) Nepomyšl III: p.č. 4041 a 4049 v obci a k.ú. Nepomyšl
5) Nepomyšl IV: p.č. 3307, 3308, 3310, 3466/3, 4049, 4056, 4059, 4060, 4084,
4086, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 a 4096 v obci a k.ú. Nepomyšl
Tyto pozemky se nacházejí v chráněných ložiskových územích (CHLÚ) na
katastru městyse Nepomyšl a jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro
Státní pozemkový úřad, společnosti Sedlecký kaolin a.s. dle ustanovení § 20
odst. 2) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Souhlas městyse Nepomyšl s prodejem pozemků bude sloužit jako podklad pro
uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené pozemky mezi Státním pozemkovým
úřadem a Sedleckým kaolinem a.s.
Zastupitelé podali návrh, vzít tento bod pouze na vědomí. Dále bylo navrženo
zařadit tuto žádost do programu příštího zasedání Zastupitelstva městyse a
pozvat na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu Božičany a.s., aby
zodpověděl na otázky ohledně projednání této žádosti.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl vzalo na vědomí Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o
souhlas městyse Nepomyšl s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém
území Dvérce, Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou
ve vlastnictví státu s tím, že bude tato žádost zařazena do programu příštího
zasedání ZM, kdy bude pozván na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu
Božičany a.s., aby odpověděl na otázky ohledně projednání této žádosti.

ad 13) DISKUSE
Josef Lněníček –
ČČK Nepomyšl na základě žádosti obdržel grant z fondu Logit Podbořany ve
výši 15 tis. Kč na zhotovení altánu k lípě směrem na Dvérce. Slavnostního
předání šeků zástupcům podpořených projektům z fondu Logit se dne 22.9.2017
zúčastnili Petra Červená, Helena Wüstová a Josef Lněníček fe firmě Logit
v Podbořanech. Přihlášených bylo 15 projektů, podpořených bylo 7 projektů za
celkovou částku ve výši 108 tis. Kč.
- v sobotu 25.11.2017 proběhne bezplatný sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v době od 11.00 do 11.20 hodin na návsi před kostelem v
Nepomyšli
- informoval o zvýšeném pohybu vojenské techniky ve vojenském újezdu Hradiště
v říjnu 2017
- informoval zastupitele o připravovaném vzdělávacím programu s názvem
„Zastupitel v kurzu“ - sestavení rozpočtu, zpracování dotace, zadání veřejné
zakázky - vzdělávací program bude probíhat od října 2017 do června 2018.
Bližší
informace
na
www.zastupitelvkurzu.cz
nebo
www.facebook.com/zastupitelvkurzu
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ad 14) USNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 32. zasedání, konaného
dne 27. září 2017
I. bere na vědomí:
1) Zpráva z jednání finančního výboru ze dne 25.9.2017
2) Informaci o Rozpočtových opatřeních č. 9-12/2017 dle Určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením dle Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením.
3)Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu s tím, že
bude tato žádost zařazena do programu příštího zasedání ZM, kdy bude pozván
na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu Božičany a.s., aby odpověděl na
otázky ohledně projednání této žádosti.
4) Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas městyse Nepomyšl
s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce, Nepomyšl,
Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV, které jsou ve vlastnictví státu s tím, že
bude tato žádost zařazena do programu příštího zasedání ZM, kdy bude pozván
na příští zasedání zástupce Sedleckého kaolinu Božičany a.s., aby odpověděl na
otázky ohledně projednání této žádosti.
II. schvaluje:
1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 11)
a 12) a ověřovatele zápisu pana Miloše Augusta a Ing. Jaroslava Vávru.
2) Propachtování pozemku č. 698 o výměře 4.268 m2, druh trvalý travní porost
v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou dle
záměru městyse Nepomyšl č. 15/2017 panu Pavlovi Šilhánkovi, bytem Na
Výsluní 602, 439 81 Kryry.
3) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování části
pozemku č. 4104, druh ostatní plocha o výměře 40 m2 v obci a k.ú. Nepomyšl za
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
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4) Schválení přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování
části pozemku č. 4022, druh ostatní plocha o výměře 5.478 m2 v obci a k.ú.
Nepomyšl za cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
5) Rozpočtové opatření č. 13/2017.
6) Střednědobý výhled rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019 – 2021
III. neschvaluje:
1) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši cca
30 tis. Kč pro odměnu za kronikářské práce p. Milanovi Horovi, bytem Ústí nad
Labem.
IV. ukládá starostovi
1) Na příští zasedání ZM Nepomyšl pozvat zástupce Sedleckého kaolinu a.s.
Božičany ohledně vysvětlení dotazů na žádosti o souhlas Městyse Nepomyšl
s pronájmem a s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území Dvérce,
Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV.
2) Vyvolat jednání s p. Zd. Holubem z Nakladatelství Koniáš z Plzně ohledně
spolupráce na zpracování retrospektivní kroniky městyse Nepomyšl za období
1990 – 2016.
ad 15) ZÁVĚR
Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.06
hodin ukončil.

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

………………………………
ověřovatel zápisu
Miloš August
…………………………..
starosta
Josef Lněníček

V Nepomyšli dne 09.10.2017
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Morávková Renata, zápis obsahuje 11 stran a 14 příloh:
Prezenční listina
Pozvánka na 32. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Zápis z kontroly provedené finančním výborem dne 25.9.2017
Záměr městyse Nepomyšl č. 15/2017 + žádost Pavla Šilhánka, bytem Na Výsluní 602, Kryry o pacht p.č.
698 o výměře 4.268 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce
Žádost Jany Gassauerové, bytem Nepomyšl čp. 216 o propachtování části pozemku č. 4104 o výměře 40 m2
v obci a k.ú. Nepomyšl
Žádost Renaty Tvrdé, bytem Vidhostice čp. 47 o propachtování části pozemku č. 4022 o výměře 5.478 m 2
v obci a k.ú. Nepomyšl
Rozpočtová opatření č. 9-12/2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Nepomyšl na období 2019 – 2021
Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas s pronájmem pozemků v chráněném ložiskovém území
Dvérce, Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV
Žádost Sedleckého kaolinu a.s. Božičany o souhlas s prodejem pozemků v chráněném ložiskovém území
Dvérce, Nepomyšl, Nepomyšl I, Nepomyšl III a Nepomyšl IV
Informace o zvýšeném pohybu vojenské techniky na komunikací v okolí vojenského újezdu Hradiště v říjnu
2017
Informace o bezplatném sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
Informace o možnosti zapojení zastupitelů měst a obcí do připravovaného vzdělávacího programu s názvem
„Zastupitel v kurzu“
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