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Z Á P I S 
 

z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, 

konaného dne 7.11.2014 od 19.00 hodin do 18.25 hodin  

v zasedací místnosti úřadu městyse 

    

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 

zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou městyse Nepomyšl (dále jako 

„předsedající“). 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva městyse (při prezenci) předáno 

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č. 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 

v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na 

neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh podán nebyl. Informace podle § 93 

odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce úřadu městyse Nepomyšl zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014 do 7.11.2014. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva  ( z celkového počtu 9 všech 

členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( § 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 

 

Složení slibu členy zastupitelstva  

 

Předsedající v souladu s §69 odst. 2 zákona o obcích vyzvu přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Upozornil, že odmítnutí složit slit nebo složení slibu 

s výhradou - má za následek zánik mandátu (§55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst. 2 

zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 

svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke  složení slibu pronesením „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha 

č.2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Kašeho a  pana Ing. 

Jaroslava Vávru a zapisovatelem Renatu Morávkovou. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

občanům. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl určuje ověřovateli zápisu pana Martina Kašeho    

a pana Ing. Jaroslava Vávru a zapisovatelem Renatu Morávkovou. 

  

Výsledek hlasování: pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Schválení programu  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední 

desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním 

dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schvaluje následující program ustavujícího 

zasedání: 

        3. Volba starosty a místostarosty 

    a) určení počtu místostarostů 

    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako      

        dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích) 

    c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

    d) volba starosty 

    e) volba místostarosty 

       4. Volba předsedů výborů a komisí městyse Nepomyšl 

    a) volba předsedy finančního výboru 

    b) volba předsedy kontrolního výboru 

    c) volba předsedy kulturní komise 

    d) volba předsedy stavební komise 

    e) volba předsedy komise životního prostředí 

         f) volba předsedy osadního výboru  

      5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva                    

          (§ 72 zákona o obcích) 

6. Jednací řád zastupitelstva městyse 

7. Žádost Zd. Nagyho o zakoupení do majetku městyse Nepomyšl - budovy bez čp.  

    na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2   

    a p.č. 520/9, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 v obci  

    Nepomyšl a k.ú. Dvérce. 
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8. Schválení vyhlášení výběrového řízení na akci „Inženýrské sítě pro 8  

    RD“(vodovod, kanalizace) a schválení dodavatelů k předložení cenové nabídky  

    na tuto akci dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

    v městysu Nepomyšl 

9. Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru na nákup hraček. 

   10. Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č. 4/2014 – části pozemku č.  

         520/5 o výměře 2 m2, druh silnice, ostatní plocha v městysu Nepomyšl a k.ú.   

         Dvérce.    

   11. Termín příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl. 

   12. Diskuse 

   13. Návrh usnesení 

   14. Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 3 – Volba starosty a místostarosty 

 

a) Určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  

Žádné stanovisko nebylo vzneseno.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

Výsledek hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě   

    uvolnění  

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty městyse byla vykonávána jako 

dlouhodobě uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.  Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn.  

 

Výsledek hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 
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c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 

zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 

odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a 

případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 

hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty. 

 

Výsledek hlasování:  pro: 9         proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 

případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.     

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž 

po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin Kaše navrhl zvolit do 

funkce starosty Josefa Lněníčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům    

i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí uvolněným starostou městyse Nepomyšl 

Josefa Lněníčka.  

 

Výsledek hlasování:  pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného 

místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin Kaše 

navrhl zvolit do funkce neuvolněného místostarosty Pavla Bartušku.                      

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí neuvolněným místostarostou městyse 

Nepomyšl Pavla Bartušku.  

Výsledek hlasování: pro: 8         proti: 0     zdrželi se: 1 (Pavel Bartuška) 
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Bod 4 - Volba předsedů výborů a komisí městyse Nepomyšl 

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor (§117 ods. 2 a §84 odst. 2 písm.. 1) zákona o obcích, neboť funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního 

zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§117 

odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři 

členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva 

i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§117 odst. 4 

zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 

místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu městyse 

(§119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, dále 

kulturní komisi, stavební komisi a komisi životního prostředí, přičemž každý z nich 

bude mít 3 členy. 

Ohledně zřízení osadního výboru, bylo zjištěno, že dle § 120 odst. 2 zákona o obcích 

členy osadního výboru jsou pouze občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni 

zastupitelstvem obce.  

 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, dále 

kulturní komisi, stavební komisi a komisi životního prostředí, přičemž každý z nich 

bude mít 3 členy. 

 

Výsledek hlasování:  pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

a) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

finančního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Josef 

Lněníček navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miloše Augusta.   

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí předsedou finančního výboru Miloše 

Augusta. 

 

Výsledek hlasování: pro: 8         proti: 0   zdrželi se: 1 (Miloš August) 
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b) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Josef 

Lněníček navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Jaroslava Vávru.   

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava 

Vávru. 

 

Výsledek hlasování: pro: 8          

                                        proti: 0    

                                       zdrželi se: 1 (Ing. Jaroslav Vávra) 

 

c) volba předsedy kulturní komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

kulturní komise. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Josef Lněníček 

navrhl zvolit do funkce předsedkyně kulturní komise Mgr. Zdenku Lněníčkovou.   

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí předsedkyní kontrolní komise Mgr. Zdenku 

Lněníčkovou. 

 

Výsledek hlasování:   pro: 8     

                                   proti: 0  

                                   zdrželi se: 1 (Mgr. Zdenka Lněníčková) 

 

d) volba předsedy stavební komise 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

stavební komise. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Josef Lněníček 

navrhl zvolit do funkce předsedy stavební komise Antonína Lněníčka.   

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí předsedou stavební komise Antonína 

Lněníčka. 

 

Výsledek hlasování: pro: 8         proti: 0        zdrželi se: 1 (Antonín Lněníček) 
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e) volba předsedy výboru životního prostředí 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

komise životního prostředí. Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Josef 

Lněníček navrhl zvolit do funkce předsedy komise životního prostředí Martina 

Kašeho.   

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl volí předsedou komise životního prostředí 

Martina Kašeho. 

 

Výsledek hlasování: pro: 8          

                       proti: 0         

                                        zdrželi se: 1 (Martin Kaše) 

 

Do příštího zasedání si předsedové jednotlivých výborů a komisí navrhnou dva členy 

těchto výborů a komisí. Počet členů musí být tříčlenný včetně předsedy. 

 

f) volba předsedy osadního výboru 

Ohledně zřízení osadního výboru, bylo zjištěno, že dle § 120 odst. 2 zákona o obcích 

členy osadního výboru jsou pouze občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni 

zastupitelstvem obce.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl bere na vědomí informaci ohledně zřízení 

osadního výboru dle § 120 odst. 2 zákona o obcích.  

 

 

Bod 5 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů  

             zastupitelstva  

Předsedající navrhl,  aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s §72 

zákona o obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna v následující výši: 

 

neuvolnění předsedové výborů:  

                                 880,- (za výkon funkce předsedy výboru) 

                             + 280,- (za výkon funkce člena zastupitelstva) 

                             + 2 x 180 = 360,- (příplatek podle počtu obyvatel  

                                  poskytovaný k odměnám za výkon funkce předsedy výboru 

                + za výkon funkce člena zastupitelstva) 

           Celková měsíční odměna činí = 1.520,- Kč hrubého 
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neuvolnění členové zastupitelstva:  

                                280,- (za výkon funkce člena zastupitelstva 

          + 180,- (příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný  

k odměnám za výkon funkce člena zastupitelstva) 

Celková měsíční odměna činí = 460,- Kč hrubého 

 

Dále předsedající navrhl měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného 

místostarosty městyse (§77 odst. 2 zákona o obcích): 

 

neuvolněný místostarosta:  

                               Celková měsíční odměna činí 7.509,- Kč hrubého 

 

Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 7.11.2014 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva městyse podány žádné návrhy a občané 

městyse neuplatnili žádná stanoviska. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru ve výši 

1.520,- Kč, za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 460,- Kč a 

za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 7.509,- Kč měsíčně s platností 

ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 7.11.2014. 

 

Hlasování:  pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 6 - Jednací řád zastupitelstva městyse Nepomyšl 
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami Jednací řád Zastupitelstva 

městyse Nepomyšl, který byl schválen na 10. zasedání ZM dne 5.10.2007, v usnesení 

pod bodem II/5.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.    

Starosta nechal hlasovat, zda nové zastupitelstvo bude při svém jednání postupovat 

v souladu s dosavadním jednacím řádem zastupitelstva městyse Nepomyšl.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo  dosavadní Jednací řád Zastupitelstva 

městyse Nepomyšl, který byl schválen na 10. zasedání ZM dne 5.10.2007, 

v usnesení pod bodem II/5.  

 

Výsledek hlasování: pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 
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Bod 7 - Žádost Zd. Nagyho o zakoupení do majetku městyse Nepomyšl - budovy 

bez čp. na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře      

17 m2  a p.č. 520/9, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 

v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce. 

Dne 15.10.2014 obdržel úřad městyse Nepomyšl žádost pana Zdeňka Nagyho o 

zakoupení do majetku městyse Nepomyšl - budovy bez čp. na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 

36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2  a p.č. 520/9, druh ostatní 

komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

za cenu 100.000,- Kč. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků 

z rozpočtu městyse Nepomyšl na odkoupení do majetku městyse Nepomyšl - budovy 

bez čp. na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 

m2  a p.č. 520/9, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 v obci 

Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 100.000,- Kč od p. Zdeňka Nagyho, trvale bytem 

Němčany čp. 45, 441 01 Podbořany.   

 

Výsledek hlasování:  pro: 7 

                     proti: 0       

                                 zdrželi se: 2 (Ing. Jaroslav Vávra, Dana Lněníčková) 

 

Bod 8 -  Schválení vyhlášení výběrového řízení na akci „Inženýrské sítě pro             

8 RD“(vodovod, kanalizace) a schválení dodavatelů k předložení cenové nabídky  

na tuto akci dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu 

Nepomyšl 

Na základě novelizace zákona o veřejných zakázkách by mělo zastupitelstvo schválit 

vyhlášení každého výběrového (poptávkového) řízení na zhotovitele akcí. Z tohoto 

důvodu navrhuji schválit vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce 

„Inženýrské sítě pro 8 RD“.  

Dále dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v městysu 

Nepomyšl (odst.1.3 veřejné zakázky malého rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH) musí 

zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválit text výzvy a seznam minimálně 3 

obeslaných dodavatelů k předložení cenové nabídky na tuto akci.  

 

Text výzvy: 

a) identifikace zadavatele: Městys Nepomyšl, Nepomyšl čp. 102, 439 71 Nepomyšl 

b) vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu – Inženýrské sítě pro 8 RD - 

vodovod a kanalizace 

c) místo a doba plnění: Nepomyšl, do 31.3.2015 

d) požadovaný obsah nabídky: cenová nabídka dle krycího listu nabídky 

e) kritéria hodnocení nabídky: 90% ceny, 10% záruční doba  

f) doložení dokladů dle čl. 2 směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

g) platební podmínky: převodem, dle smlouvy o dílo  
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h) způsob a místo podávání nabídek: písemnou formou osobně nebo poštou  

   v uzavřené obálce opatřené razítkem firmy a označené heslem: Inženýrské sítě  

   pro 8 RD – vodovod a kanalizace. 

i) další požadavky a podmínky – návrh smlouvy o dílo  

 

Seznam dodavatelů k obeslání: 

1. I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o., Rudé Armády 57, 431 44  

    Droužkovice 

2. TOMAN inženýrské sítě, a.s, Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany 

3. Mlejnek Jaroslav, Stavební a zemní práce, Nádražní 158, 439 82 Vroutek 

4. Vodohospodářská stavební spol. s r.o., Černovická 4264, 430 03 Chomutov 3 

 

Starosta nechal hlasovat, kdo je pro schválení vyhlášení výběrového řízení, 

schválení dodavatelů k předložení cenové nabídky a schválení textu výzvy na akci 

„Inženýrské sítě pro 8 RD“(vodovod, kanalizace), dle odst.1.3 veřejné zakázky 

malého rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu v městysu Nepomyšl. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo vyhlášení výběrového řízení, schválilo 

dodavatele k předložení cenové nabídky a schválilo textu výzvy na akci 

„Inženýrské sítě pro 8 RD“(vodovod, kanalizace), dle odst.1.3 veřejné zakázky 

malého rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu v městysu Nepomyšl. 

 

Výsledek hlasování: pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 9 - Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru na nákup 

hraček. 

Dne 20.10.2014 byla na úřad městyse Nepomyšl zaslána žádost ZŠ a MŠ Krásný 

Dvůr o schválení sponzorského daru na nákup hraček, stavebnic a dalších věcí, které 

si děti MŠ Krásný Dvůr rozbalí pod vánočním stromečkem.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků 

z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 15.000,- Kč pro  ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na 

zakoupení hraček, stavebnic a dalších věcí pro děti k vánocům. 

 

Výsledek hlasování: pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 10 - Propachtování dle Záměru městyse Nepomyšl č. 4/2014 – části pozemku 

č. 520/5 o výměře 2 m2, druh silnice, ostatní plocha v městysu Nepomyšl a k.ú.   

Dvérce. 
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Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 

zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 4/2014 o propachtování části pozemku         

č. 520/5, druh silnice, ostatní plocha o výměře 2 m2, v městysu Nepomyšl a k.ú. 

Dvércel 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 Vladimír Vondráček, bytem Dvérce čp. 4. 

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo propachtování části pozemku dle 

záměru městyse Nepomyšl č. 4/2014 – části pozemku č. 520/5, silnice ostatní 

plocha o výměře 2 m2, v městysu Nepomyšl a k.ú. Dvérce za cenu 0,40 Kč/m2/rok 

na dobu neurčitou panu Vladimíru Vondráčkovi, bytem Dvérce č.p. 4. 

 

Výsledek hlasování: pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 11 - Termín příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl. 

Starosta navrhl termín prvního veřejného zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 

v pátek 28.11.2014 od 19.00 hodin.  

 

USNESENÍ: 

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl schválilo  termín prvního veřejného zasedání 

zastupitelstva městyse Nepomyšl na pátek 28.11.2014 od 19.00 hodin. 

 

Výsledek hlasování: pro: 9          proti: 0      zdrželi se: 0 

 

Bod 12 - DISKUSE 

 

J. Lněníček  -  poděkoval všem voličům za hlasy ve volbách a za důvěru a  

                       zastupitelům za zvolení do funkce starosty 

- popřál nově zvolenému zastupitelstvu hodně sil a trpělivosti ve 

volebním období 2014 - 2018 

- v sobotu 6.12.2014 se bude konat v Nepomyšli již sedmý ročník 

Mikulášského jarmarku 

- na úřadu městyse Nepomyšl jsou již k zakoupení žetony v hodnotě 

50,- Kč na Mikulášské balíčky, které budou dětem rozdávány na 

Mikulášském jarmarku v Nepomyšli v sobotu 6.12.2014 

-  

Vilém Dorn – upozornil na to, aby městys Nepomyšl ošetřil, aby p. Zdeněk Nagy  

                      přiznal a zaplatil daň z převodu nemovitostí 

 

Dana Lněníčková – zeptala se, kdy bude nový kotel v kotelně kulturním domu              

                     již v provozu 
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                                               Bod 13 -  USNESENÍ 

 

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl ustavujícího veřejného zasedání, 

konaného dne 7. listopadu 2014  

 

I. bere na vědomí: 

 

      1) Informaci o podmínkách zřízení osadního výboru dle §120 odst. 2 zákona          

          o obcích, kde členy osadního výboru jsou pouze občané obce, kteří jsou  

          přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen,  

          a jsou určení zastupitelstvem obce.   
      
II. schvaluje: 
 

     1) Ověřovateli zápisu pana Martina Kašeho a pana Ing. Jaroslava Vávru a  

         zapisovatelem Renatu Morávkovou. 

 

     2) Program ustavujícího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl. 

 

     3) Zvolení jednoho místostarosty.  

 

     4) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty   

          bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  

 

    5) Veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným  

         předsedajícím.  

 

    6) Uvolněným starostou městyse Nepomyšl p. Josefa Lněníčka. 

 

    7) Neuvolněným místostarostou městyse Nepomyšl p. Pavla Bartušku.  

 

    8) Zřízení finančního a kontrolního výboru, kulturní komise, stavební komise             

        a komise životního prostředí. Všechny výbory a komise budou tříčlenné.   

 

    9) a) Předsedou finančního výboru Miloše Augusta 

 

        b) Předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava Vávru 

 

        c) Předsedkyní kulturní komise Mgr. Zdenku Lněníčkovou 

 

        d) Předsedou stavební komise Antonína Lněníčka 

 

        e) Předsedou komise životního prostředí Martina Kašeho.  
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10) Odměny neuvolněným předsedům výborů ve výši 1.520,- Kč, neuvolněným  

       členům zastupitelstva ve výši 460,- Kč a neuvolněnému místostarostovi ve výši  

      7.509,- Kč měsíčně s platností ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 7.11.2014. 

 

11) Dosavadní Jednací řád Zastupitelstva městyse Nepomyšl, který byl schválen          

      na 10. zasedání ZM dne 5.10.2007, v usnesení pod bodem II/5. 

 

12) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl na odkoupení do  

      majetku městyse Nepomyšl – budovy bez čp. na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 36, druh      

      zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 a p.č. 520/9, druh ostatní  

      komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce za  

      cenu 100.000,- Kč od p. Zdeňka Nagyho, trvale bytem Němčany čp. 45, 441 01  

      Podbořany.  

 

13) Vyhlášení výběrového řízení, dodavatele k předložení cenové nabídky a text  

      výzvy na akci Inženýrské sítě pro 8 RD – vodovod a kanalizace dle odst. 1.3  

      (veřejné zakázky malého rozsahu nad 1 mil. Kč bez DPH) ve směrnici o zadávání  

      veřejných zakázek malého rozsahu v městysu Nepomyšl.  

 

14) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši  

      15.000,- Kč pro ZŠ a MŠ Krásný Dvůr na zakoupení hraček, stavebnic         

      a dalších věcí pro děti k vánocům.  

 

15) Propachtování části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č.4/2014 – části  

      pozemku č. 520/5, druh silnice, ostatní plocha o výměře 2 m2, v městysu  

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

      Vladimíru Vondráčkovi, bytem Dvérce čp. 4. 

 

16) Termín prvního veřejného zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pátek  

      28.11.2014 od 19.00 hodin.  

  

 

III. ukládá starostovi 

 

1) Připravit kupní smlouvu mezi Městysem Nepomyšl a p. Zdeňkem Nagym na   

    odkoupení do majetku městyse Nepomyšl - budovy bez čp. na st.p.č. 36 včetně  

    st.p.č. 36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2  a p.č. 520/9, druh  

    ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2 v obci Nepomyšl a k.ú.  

    Dvérce za cenu 100.000,- Kč od p. Zdeňka Nagyho, trvale bytem Němčany čp. 45,  

    441 01 Podbořany.   
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                                                ad 14) ZÁVĚR 

 

Starosta městyse poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19.46 hodin 

ukončil. 

 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva městyse 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona       

    o obcích  

4) Jednací řád zastupitelstva městyse Nepomyšl 

5) Žádost Zd. Nagyho o zakoupení do majetku městyse Nepomyšl Nepomyšl - budovy  

    bez čp. na st.p.č. 36 včetně st.p.č. 36, druh zastavěná plocha a nádvoří o výměře       

    17 m2  a p.č. 520/9, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 380 m2  

    v obci Nepomyšl a k.ú. Dvérce 

6) Žádost ZŠ a MŠ Krásný Dvůr o schválení sponzorského daru na nákup hraček  

7) Záměr městyse Nepomyšl č. 4/2014  

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 14.11.2014 

Zapisovatel: Morávková Renata 

 

 

 

 

 

……………………….....……    ……………………………… 

        ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu            

      Ing. Jaroslav  Vávra       Martin Kaše  

                                  

 

 

 

 

 

     ………………………….. 

                                                     starosta 

                      Josef Lněníček  

 

 
 
 


