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Z Á P I S

z 27. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
22.2.2013 od 19.00 hodin do 20.30 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček,  Miloš August, Mgr. Zdenka Lněníčková,  Vilém Dorn, 
Martin Kaše, Pavel Bartuška, Josef Kříž

Omluveni: Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra 
Hosté: 5
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

27. zasedání ZM Nepomyšl bylo řádně vyhlášeno a svoláno.
Diskuse bude probíhat ke každému bodu jednání samostatně. Po dobu jednání ZM 
nesmí nikdo z přítomných občanů do průběhu jednání svévolně zasahovat. Slovo 
bude uděleno každému, kdo se o ně řádně přihlásí. Členové ZM se též o slovo během 
jednání budou hlásit a nebudou se navzájem přerušovat. Nebudou-li tato pravidla 
dodržena, přeruší se jednání ZM  a svolá se v náhradním termínu.

ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany.

ad 2) PROGRAM

1. Zahájení
2. Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3. Zápis z jednání kontrolního výboru 
4. Informace Státního pozemkového úřadu Louny o komplexních pozemkových 

úpravách v k.ú. Nepomyšl
5. Zvolení zástupce městyse Nepomyšl do komise k šetření vnějšího obvodu 

pozemkové úpravy v k.ú. Nepomyšl
6. Přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51
7. Žádost o dotaci na opravu místní komunikace p.p.č. 3473/2 z opatření 

„Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař“
8. Rozšíření Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu 

oprav a modernizace bytového fondu o titul č. 3 – rekonstrukce střechy na 
budovách v k.ú. Nepomyšl a spádových obcích 

9. Žádost č.4 Josefa Zemana a Jiřiny Hábové, trvale bytem Nepomyšl čp. 236 o 
půjčku z fondu rozvoje bydlení dle Titulu č. 1 - na obnovu fasády

10.Žádost č.5 Ondřeje Richtera, trvale bytem Nepomyšl čp. 162 o půjčku z fondu 
rozvoje bydlení dle Titulu č. 3 - na rekonstrukci střechy
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11.Jednorázové splacení úvěru u ČMZRB z r. 2006 na akci „Nepomyšl –
vodovod“ v městysu Nepomyšl 

12.Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy 
v Nepomyšli čp. 102 – stavební práce 

13.Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy 
v Nepomyšli čp. 102 – ZTI (Zdravotně technická instalace) + ÚT 

14.Schválení dodavatele na akci „Nepomyšl ČOV – jímka na dovážené splašky“ 
dle výběrového řízení

15.Schválení dodavatele na vybavení kancelářských prostor nábytkem
16.Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o bezúplatný pronájem nebytových prostor 

v přízemí budovy čp. 102 v Nepomyšli
17.Rozpočtová změna č. 1/2013 
18.Diskuse
19.Usnesení
20.Závěr

Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl  na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana 
Martina Kašeho. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             
a ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Martina Kašeho.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Zápis z jednání kontrolního výboru 
Se zprávou z jednání kontrolního výboru ze dne 21.2.2013 seznámil přítomné člen 
kontrolního výboru Josef Kříž. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 
21.2.2013.              
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ad 4)
Informace Státního pozemkového úřadu Louny o komplexních pozemkových 
úpravách v k.ú. Nepomyšl
Z důvodu začínajících komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nepomyšl přijala
pozvání na  jednání zastupitelstva městyse Nepomyšl  zástupkyně Státního 
pozemkového úřadu Louny Ing. Jitka Fůsová, která  podala rozsáhlé informace 
o této akci. Důvod pro komplexní pozemkové úpravy  – pro toto katastrální území se 
dochoval grafický přídělový plán v měřítku 1:5000. Velká část pozemků je vedena 
v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci jako část bez výměr, není možné 
stanovit jejich hranice v terénu a tím jsou omezeny majetkové převody. Nejsou 
přiřazeny kódy BPEJ pro oceňování zemědělských pozemků. Zpracovatelem návrhu 
pozemkové úpravy je na základě výběrového řízení GB-geodezie, spol. s r.o., 
Lazaretní 4038/13, Brno. 

Harmonogram prací:
28.2.2013 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území 
Březen 2013 Šetření obvodu KPÚ
Červen 2013 Úvodní jednání
Říjen 2013 Rekonstrukce přídělů
Duben 2014 Projednání nároků – pozemků vstupujících do pozemkové úpravy
Červenec 2014 Plán společných zařízení – projednání se sborem zástupců a obcí 
listopad 2014 Předložení zastupitelstvu obce k projednání 
Květen 2015 Projednání návrhu pozemkové úpravy s vlastníky 
Červenec 2015 Vystavení návrhu 
Srpen 2015 Závěrečné jednání 
Říjen 2015 Rozhodnutí – schválení návrhu 
Listopad 2015 Předpokládané nabytí právní moci rozhodnutí 
Únor 2016 Zpracování digitální katastrální mapy (do 3 měsíců od zápisu 
                              rozhodnutí do KN)
březen 2016 Rozhodnutí o výměně vlastnických práv 
duben 2016 Předpokládané nabytí právní moci rozhodnutí 
jaro 2016 Vytyčení pozemků 
Realizace – dle potřeby vlastníků a obce – záleží na množství přidělených finančních 
prostředků. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách městyse Nepomyšl 
www.nepomysl.snadno.eu v sekci „Informace pro občany“.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí informace Státního pozemkového úřadu Louny o 
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Nepomyšl.
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ad 5)
Zvolení zástupce městyse Nepomyšl do komise k šetření vnějšího obvodu 
pozemkové úpravy v k.ú. Nepomyšl
Dne 4.2.2013 byl požádán městys Nepomyšl  Státním pozemkovým úřadem o písemné 
sdělení zástupce obce do komise k šetření vnějšího obvodu pozemkové úpravy v k.ú. 
Nepomyšl. 
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo jako zástupce Městyse Nepomyšl do komise k šetření 
vnějšího obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Nepomyšl a v k.ú. Dvérce  
Josefa Lněníčka, Ing. Jaroslava Vávru a Mgr. Zdenku Lněníčkovou.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 6)
Přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51
Uvolnil se byt č. 3 v přízemí domu čp. 51 v Nepomyšli, ve kterém  proběhla 
rekonstrukce. Jedná se o byt 2+1 o výměře 44,50 m2 s  koupelnou a WC. Měsíční 
smluvní nájemné činí 64,- Kč/m2, tzn. 2.848,- Kč bez záloh na služby spojené 
s užíváním bytu a záloh na vybavení bytu. 
Dne 14.2.2013 byl zaslán všem zájemcům o přidělení bytu v Nepomyšli tzv. průzkum, 
kdo má o přidělení tohoto bytu zájem. Osloveni byli: Ivana Kadlčíková, Karel 
Baborák nejml., manželé Václav a Gudrun Novákovi, Zdena Bartáková a Martin 
Benedek. Kromě oslovených zájemců podala dodatečně žádost o přidělení bytu Lucie 
Filipová. 
Jedinými zájemci o byt č. 3 v Nepomyšli čp. 51 byli:

1. Ivana Kadlčíková, Nepomyšl čp. 91
2. Lucie Filipová, Nepomyšl čp. 92

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51 dle tajného 
hlasování v počtu 5 hlasů sl. Lucii Filipové, trvale bytem 92  za měsíční nájemné 
ve výši  2.848,- Kč bez vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu 
určitou  6 měsíců. V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato 
smlouva bude prodlužovat na další období.

Tajné hlasování: pro: 2 (Ivana Kadlčíková)
pro: 5 (Lucie Filipová)

ad 7)
Žádost o dotaci na opravu místní komunikace p.p.č. 3473/2 z opatření „Obnova        
a rozvoj vesnic na území MAS Vladař“
Dne 14.2.2013 podal městys Nepomyšl žádost o dotaci z Opatření „Obnova a rozvoj 
vesnic na území MAS Vladař“ na opravu místní komunikace p.č. 3473/2 v k.ú. 
Nepomyšl v celkové částce 1.007.360,- Kč. V případě kladného vyřízení naší žádosti 
obdrží městys Nepomyšl dotaci ve výši 752.400,- Kč. 
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo podání žádosti o dotaci z Opatření „Obnova a rozvoj 
vesnic na území MAS Vladař“ na opravu místní komunikace p.č. 3473/2 v k.ú. 
Nepomyšl v celkové částce 1.007.360,- Kč.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 8) 
Rozšíření Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav 
a modernizace bytového fondu o titul č. 3 – rekonstrukce střechy na budovách 
v k.ú. Nepomyšl a spádových obcích 
Na minulém jednání byl starostovi uložen úkol připravit do příštího zasedání titul č. 
3 – rekonstrukce střechy k Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na 
podporu oprav a modernizace bytového fondu. 
Všichni zastupitelé obdrželi společně s pozvánkami návrh rozšíření Opatření městyse 
Nepomyšl č. 1/2012 o dodatek č. 1 s titulem č. 3 – rekonstrukce na budovách v k .ú. 
Nepomyšl a spádových obcí. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozšíření  Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 o dodatek 
č. 1 , kde byl doplněn  titul č. 3 – rekonstrukce střechy - oprava nebo výměna 
střešní konstrukce (krovy) a střešní krytiny

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 9) 
Žádost č.4 Josefa Zemana a Jiřiny Hábové, trvale bytem Nepomyšl čp. 236 o 
půjčku z fondu rozvoje bydlení dle Titulu č. 1 - na obnovu fasády
Dne 7.2.2013 byla doručena žádost č. 4 Josefa Zemana a Jiřiny Hábové, trvale 
bytem Nepomyšl čp. 236 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení   
dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a 
modernizace bytového fondu – titul č. 1 – obnova fasády. Tuto žádost obdrželi 
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  uvolnění  finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu 
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 - Josefu 
Zemanovi a Jiřině Hábové, trvale bytem Nepomyšl čp. 236 na obnovu fasády na 
objektu čp. 236 v Nepomyšli.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 10)
Žádost č.5 Ondřeje Richtera, trvale bytem Nepomyšl čp. 162 o půjčku z fondu 
rozvoje bydlení dle Titulu č. 3 - na rekonstrukci střechy
Dne 15.2.2013 byla doručena žádost č. 5 Ondřeje Richtera, trvale bytem Nepomyšl 
čp. 162 o půjčku ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle Opatření městyse 
Nepomyšl č. 1/2012 k čerpání fondu na podporu oprav a modernizace bytového 
fondu – titul č. 3 – rekonstrukce střechy. Tuto žádost obdrželi všichni zastupitelé 
společně s pozvánkami.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění  finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu 
rozvoje bydlení dle Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 3 – Ondřeji 
Richterovi, trvale bytem Nepomyšl čp. 162 na rekonstrukci střechy na objektu         
čp. 162 v Nepomyšli.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 11)
Jednorázové splacení úvěru u ČMZRB z r. 2006 na akci „Nepomyšl – vodovod“ 
v městysu Nepomyšl 
Po telefonickém rozhovoru se zástupcem ČMZRB má městys Nepomyšl možnost 
jednorázového splacení úvěru z r. 2006 na akci „Nepomyšl-vodovod“ ve zbývající 
výši 2.597.300,- Kč z celkového úvěru 4.250 tis. Kč.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo jednorázové splacení úvěru u ČMZRB z r. 2006 ve výši 
2.597.300,- Kč.

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 1 (J. Kříž)

ad 12)
Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy v Nepomyšli       
čp. 102 – stavební práce 
Dne 6.12.2012 proběhl kontrolní den na opravě vnitřních prostor Multifunkčního 
centra v Nepomyšli čp. 102 (bývalé školní budovy) za přítomnosti zastupitelů 
- J.Kříže, V.Dorna, Mgr. Zd. Lněníčkové, J. Lněníčka, zastupitele a předsedy 
stavební komise Ant. Lněníčka , člena stavební komise J. Škorjaka a zástupců 
dodavatelů  P. Bartušky, J.Bláhy, Ing. J.Vávry.
Na základě tohoto kontrolního dne vystavili dodavatelé ke schválení zpracované 
rozpočty víceprací a méněprací, které obdrželi všichni zastupitelé společně 
s pozvánkami. 
Položkový rozpočet víceprácí a méněprací firmy Bartuška, stavební společnost s.r.o. 
Černice 27 obdrželi zastupitelé el. formou již dne 4.1.2013.
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Vzhledem ke zvýšení DPH od 1.1.2013, obdrželi dodatečně všichni zastupitelé 
úpravu cen dle SOD č. 11/2011 ze dne 29.11.2011 víceprací a méněprací ze dne 
6.12.2012. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce bývalé 
školy v Nepomyšli čp. 102 – stavební práce“  firmě BARTUŠKA, stavební 
společnost s.r.o. Černice 27 dle položkového rozpočtu ve výši 300.438,- Kč včetně 
DPH.

Pavel Bartuška, místostarosta městyse Nepomyšl, oznámil ústně před zahájením 
hlasování podle odstavce 1, §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, oznámení 
o osobním zájmu. 

Odstavec 1 §8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu zní: Veřejný funkcionář je 
povinen při jednání ústavního orgánu nebo jiného státního orgánu anebo orgánu 
územního samosprávního celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo 
je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem 
k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo 
má-li na věci jiný osobní zájem. To neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem 
obecně zřejmý. 

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

ad 13)
Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce budovy bývalé školy v Nepomyšli        
čp. 102 – ZTI (Zdravotně technická instalace) + ÚT 
Dne 6.12.2012 proběhl kontrolní den na opravě vnitřních prostor Multifunkčního 
centra v Nepomyšli čp. 102 (bývalé školní budovy) za přítomnosti zastupitelů 
- J.Kříže, V.Dorna, Mgr. Zd. Lněníčkové, J. Lněníčka, zastupitele a předsedy 
stavební komise Ant. Lněníčka , člena stavební komise J. Škorjaka a zástupců 
dodavatelů  P. Bartušky, J.Bláhy, Ing. J.Vávry.
Na základě tohoto kontrolního dne vystavili dodavatelé ke schválení zpracované 
rozpočty víceprací a méněprací, které obdrželi všichni zastupitelé společně 
s pozvánkami. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce bývalé
školy v Nepomyšli čp. 102 – ZTI + ÚT“  firmě Ing. Jaroslav Vávra, Nepomyšl 52 
ve výši 94.713,- Kč včetně DPH.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 14)
Schválení dodavatele na akci „Nepomyšl ČOV – jímka na dovážené splašky“ dle 
výběrového řízení
Na 18. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl dne 27.4.2012 bylo schváleno 
vyhlásit poptávkové řízení na zhotovitele akce „Nepomyšl ČOV – jímka na dovážené 
splašky“. Dne 4.2.2013 byla rozeslána výzva k podání nabídky na akci „Nepomyšl 
ČOV – jímka na dovážené splašky“. Dopisem bylo osloveno 5 firem a výzva byla 
také zveřejněna na webových stránkách městyse Nepomyšl. 

Na zhotovení této zakázky se přihlásilo celkem 5 firem s těmito cenovými nabídkami: 
1. TOMAN inženýrské sítě, a.s. Plzeň                369.244,40 Kč vč.  DPH
2. Vodohospodářská stavební spol. s r.o. Chomutov   405.887,98 Kč .vč. DPH
3. IPSEN, s.r.o. Horní Jiřetín    391.698,- Kč    vč. DPH
4. Mlejnek Jaroslav, Vroutek        415.643,- Kč    vč. DPH
5. I. vodárenská společnost Chomutov, Droužkovice   307.961,31 Kč vč. DPH

Dne 22.2.2013 se sešla výběrová komise složená ze zastupitelů  Josef Lněníček,
Miloš August, Pavel Bartuška, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vilém Dorn a  Josef Kříž 
k otevírání obálek. Posoudila a navrhla schválit na zhotovení této akce firmu            
I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o., Rudé Armády 57, 431 44 
Droužkovice , IČ: 472 86 130 s nejnižší nabídnutou cenou 307.961,31 Kč včetně 
DPH.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  zhotovitele akce „Nepomyšl ČOV – jímka na dovážené 
splašky“ na základě poptávkového řízení  firmu I. vodárenská společnost 
Chomutov, spol. s r.o., Rudé Armády 57, 431 44 Droužkovice , IČ: 472 86 130 
s nejnižší nabídnutou cenou 307.961,31 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro: 07        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 15)
Schválení dodavatele na vybavení kancelářských prostor nábytkem
Dne 22.2.2013 se sešla výběrová komise složená ze zastupitelů  Josef Lněníček,
Miloš August, Pavel Bartuška, Mgr. Zdenka Lněníčková, Vilém Dorn a  Josef Kříž 
k otevírání obálek. Posoudila a navrhla schválit dodavatele na vybavení 
kancelářských prostor  kancelářským nábytkem v Multifunkčním centru čp. 102
v Nepomyšli  firmu  INTERIA MOST, s r. o., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 250 19 
813 dle poptávkového řízení. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo dodavatele na vybavení kancelářských prostor  
kancelářským nábytkem v Multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli na základě 
poptávkového řízení firmu  INTERIA MOST, s r. o., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 
250 19 813.
Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 16)
Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o bezúplatný pronájem nebytových prostor 
v přízemí budovy čp. 102 v Nepomyšli
Dne 14.2.2013 byla doručena žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o bezúplatný 
pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Multifunkčního centra v Nepomyšli 
čp. 102 o výměře 126,32 m2 k provozování mateřského centra. Tuto žádost obdrželi  
všichni zastupitelé společně s pozvánkami.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí záměru městyse Nepomyšl na bezúplatný pronájem 
nebytových prostor v přízemí budovy Multifunkčního centra v Nepomyšli čp. 102    
o výměře 126,32 m2 (dle PD prostory 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 
1.09)

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 17) 
Rozpočtová změna č. 1/2013 
Všichni zastupitelé společně s pozvánkami obdrželi návrh  rozpočtové změny               
č. 1/2013.

č. 1/2012
- zvyšují se příjmy – neinv. přijaté dotace ze SR na výkon státní správy    + 71,5 tis. Kč
- zvyšují se výdaje – činnost místní správy – nákup materiálu   +  71,5 tis. Kč

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2013.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

ad 18) DISKUSE

Martin Kaše – pozval přítomné na 6. zasedání Redakční rady dne 15.3.2013 od 
                       18.00 hodin

Josef Kříž   -  zda se odstrojí vánoční výzdoba ze stromu 
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                           ad 19) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 27. zasedání, konaného dne 
22. února 2013 

I. bere na vědomí:

1) Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 21.2.2013 

2) Informaci Státního pozemkového úřadu Louny o komplexních pozemkových   
    úpravách v k.ú. Nepomyšl

II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl a ověřovatele zápisu paní  
    Mgr. Zdenku Lněníčkovou  a pana Martina Kašeho.   

2) Zástupce Městyse Nepomyšl do komise k šetření vnějšího obvodu pozemkové 
    úpravy v k.ú. Nepomyšl a v k.ú. Dvérce  Josefa Lněníčka, Ing. Jaroslava
    Vávru a Mgr. Zdenku Lněníčkovou. 

3) Přidělení bytu č. 3 v Nepomyšli čp. 51 dle tajného hlasování v počtu  5 hlasů 
    sl. Lucii Filipové, trvale bytem Nepomyšl čp. 92  za měsíční nájemné ve výši     
    2.848,- Kč bez vybavení bytu s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou                
    6 měsíců. V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato smlouva bude  
    prodlužovat na další období.

4) Podání žádosti o dotaci z Opatření „Obnova a rozvoj vesnic na území MAS 
    Vladař“ na opravu místní komunikace p.č. 3473/2 v k.ú. Nepomyšl v celkové 
    částce 1.007.360,- Kč. 

5) Rozšíření  Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 o dodatek č. 1 , kde byl doplněn 
    titul č. 3 – rekonstrukce střechy - oprava nebo výměna střešní konstrukce (krovy) 
    a střešní krytiny 

6) Uvolnění  finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle 
    Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 1 - Josefu Zemanovi a Jiřině 
    Hábové, trvale bytem Nepomyšl čp. 236 na obnovu fasády na objektu čp. 236 
    v Nepomyšli. 
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7) Uvolnění  finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z fondu rozvoje bydlení dle 
    Opatření městyse Nepomyšl č. 1/2012 – titulu č. 3 – Ondřeji Richterovi, trvale 
    bytem Nepomyšl čp. 162 na rekonstrukci střechy na objektu čp. 162 v Nepomyšli. 

8) Jednorázové splacení úvěru u ČMZRB z r. 2006 ve výši 2.597.300,- Kč. 

9) Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce bývalé školy v Nepomyšli čp. 102   
    – stavební práce“  firmě BARTUŠKA, stavební společnost s.r.o. Černice 27 dle 
    položkového rozpočtu ve výši 300.438,- Kč včetně DPH

10) Vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce bývalé školy v Nepomyšli čp. 102  
      – ZTI + ÚT“  firmě Ing. Jaroslav Vávra, Nepomyšl 52 ve výši 94.713,- Kč 
      včetně DPH.

11) Zhotovitele akce „Nepomyšl ČOV – jímka na dovážené splašky“ na základě 
      poptávkového řízení  firmu I. vodárenská společnost Chomutov, spol. s r.o., 
      Rudé Armády 57, 431 44 Droužkovice , IČ: 472 86 130 s nejnižší nabídnutou   
      cenou 307.961,31 Kč včetně DPH.

12) Dodavatele na vybavení kancelářských prostor  kancelářským nábytkem 
     v Multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli na základě poptávkového řízení 
     firmu  INTERIA MOST, s r. o., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 250 19 813.

13) Přijetí záměru městyse Nepomyšl na bezúplatný pronájem nebytových prostor 
      v přízemí budovy Multifunkčního centra v Nepomyšli čp. 102 o výměře 126,32 m2

     (dle PD prostory 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09

14) Rozpočtovou změnu č. 1/2013.

III. ukládá starostovi
1)  Zjistit podmínky jednorázového splacení bezúplatného úvěru u ČMZRB z r. 2006.
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ad 20) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání ve 20.30 hod. 
hodin ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
Mgr. Zdenka Lněníčková                                                     Martin Kaše    

           ……………………………..
                 starosta

                   Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 26.02.2013
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