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Z Á P I S

z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,  Martin Kaše, Pavel Bartuška,
                    Mgr. Zdenka Lněníčková, Antonín Lněníček, Ing. Jaroslav Vávra
Omluveni: Vilém Dorn, Josef Kříž 
Hosté: 2
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

29. 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. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.2/2013 – pronájem části pozemku 

č.172/1 o výměře 796,8 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
4. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.3/2013 – pronájem části pozemku 

č.172/1 o výměře 700,8 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
5. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.4/2013 – pronájem části pozemku 

č.172/1 o výměře 500 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
6. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.5/2013 – pronájem pozemku 

č.170/28 o výměře 356 m2 , druh zahrada v k.ú. Nepomyšl 
7. Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.6/2013 – pronájem nebytových 

prostor- sklepního prostoru o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli 
8. Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o finanční příspěvek na rybářské 

závody 
9. Žádost o pronájem části pozemku č. 2815 o výměře 1.651 m2 , druh orná půda 

v k.ú. Nepomyšl
10.Žádost o prodej pozemku č. 5/1 o výměře 142 m2, druh zbořeniště, zastavěná 

plocha a nádvoří v k.ú. Nepomyšl
11.Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace – p.p.č. 3473/2,                

k.ú. Nepomyšl“ na základě výběrového řízení 
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12.Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Chmelištná“                 
na základě výběrového řízení 

13.Schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 103 v 
Nepomyšli“ na základě výběrového řízení 

Doplnění programu
    14) Žádost o příspěvek na akci Staročeské máje 2013
Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
Doplnění programu
    15) Žádost Koňského dvorce Chmelištná o příspěvek na činnost sdružení
Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0

16.Diskuse
17.Usnesení
18.Závěr

Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl  na ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Ing. 
Jaroslava Vávru

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl             
po doplnění bodů 14) a 15) a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana 
Ing. Jaroslava Vávru.

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

Dále určil zapisovatelku Renatu Morávkovou.

ad 3)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.2/2013 – pronájem části pozemku 
č.172/1 o výměře 796,8 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 2/2013 na pronájem části pozemku č. 172/1 
o výměře 796,8 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl. Tento záměr 
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na 
úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem části
tohoto pozemku jsou Pavel Bartuška a Monika Zlá, bytem Nepomyšl čp. 212.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl   
č. 2/2013 – části pozemku č. 172/1 o výměře 796,8 m2, druh trvalý travní porost 
v městysu a k.ú. Nepomyšl Pavlu Bartuškovi a Monice Zlé, bytem Nepomyšl         
čp. 212 za cenu 0,40 Kč/m2/ rok na dobu neurčitou.
Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 1 (P.Bartuška)
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ad 4)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.3/2013 – pronájem části pozemku 
č.172/1 o výměře 700,8 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 3/2013 na pronájem části pozemku č. 172/1 
o výměře 700,8 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl. Tento záměr 
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na 
úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem části 
tohoto pozemku je Tomáš Palásek, bytem V Potokách 3/2, 104 00 Praha 10.
USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl         
č. 3/2013 – části pozemku  č. 172/1 o výměře 700,8 m2, druh trvalý travní porost 
v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Tomášovi Paláskovi, bytem V Potokách 3/2, 104 00 
Praha 10 za cenu 0,40 Kč/m2/ rok na dobu neurčitou.

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

ad 5)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.4/2013 – pronájem části pozemku 
č.172/1 o výměře 500 m2 , druh trvalý travní porost v k.ú. Nepomyšl 
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.4/2013 na pronájem části pozemku č. 172/1   
o výměře 500 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl. Tento záměr 
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na 
úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem části 
tohoto pozemku je Rudolf Rejchrt ml., bytem Sídliště míru 776, 441 01 Podbořany.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl         
č. 4/2013 – části pozemku  č. 172/1 o výměře 500 m2, druh trvalý travní porost 
v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Rudolfu Rejchrtovi ml., bytem Sídliště míru 776, 
441 01 Podbořany za cenu 0,40 Kč/m2/ rok na dobu neurčitou.

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

ad 6)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.5/2013 – pronájem pozemku č.170/28          
o výměře 356 m2 , druh zahrada v k.ú. Nepomyšl 
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.5/2013 na pronájem pozemku č. 170/28           
o výměře 356 m2, druh zahrada v městysu a k.ú. Nepomyšl. Tento záměr obdrželi 
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na úřední a 
elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem tohoto 
pozemku je p Rudolf Zeman, bytem Nepomyšl čp. 226.
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo pronájem pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 
5/2013 – pozemku č. 170/28  o výměře 356 m2, druh zahrada v městysu a k.ú. 
Nepomyšl p. Rudolfu Zemanovi., bytem Nepomyšl čp. 226 za cenu 0,40 Kč/m2/ rok 
na dobu neurčitou.

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

ad 7)
Pronájem dle Záměru městyse  Nepomyšl č.6/2013 – pronájem nebytových prostor-
sklepního prostoru o výměře 6 m2 v domě čp. 51 v Nepomyšli 
Na minulém zasedání zastupitelstva městyse  Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č.6/2013 na pronájem nebytového prostoru           
v domě čp. 51 v Nepomyšli – sklepního prostoru o výměře 6 m2 . Tento záměr 
obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. Tento záměr byl vyvěšen na 
úřední a elektronické desce po zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem 
tohoto nebytového prostoru je sl. Lucie Filipová, bytem Nepomyšl čp. 51.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  pronájem nebytového prostoru dle záměru městyse 
Nepomyšl č. 6/2013 v domě čp. 51 v Nepomyšli  - sklepního prostoru o výměře 6 m2

sl. Lucii Filipové, bytem Nepomyšl čp. 51 za cenu 192,- Kč/měsíc na dobu 
neurčitou.

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

ad 8)
Žádost místní skupiny rybářů Nepomyšl o finanční příspěvek na rybářské závody 
Dne 17.4.2013 byla doručena žádost místních skupiny rybářů o finanční příspěvek 
ve výši 10.000,- Kč na pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne 
8.6.2013 na rybníku v Nepomyšli. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč 
místní skupině rybářů na pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne 
8.6.2013 na rybníku v Nepomyšli.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 9)
Žádost o pronájem části pozemku č. 2815 o výměře 1.651 m2 , druh orná půda 
v k.ú. Nepomyšl
Dne 29.3.2013 byla doručena žádost na pronájem části pozemku č. 2815, druh orná 
půda o rozloze 1.651 m2 v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi  všichni zastupitelé 
společně s pozvánkami.

Starosta nechal hlasovat, kdo je pro přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl 
na pronájem části pozemku č. 2815 o výměře 1.651 m2, druh orná půda v k.ú. 
Nepomyšl dne nákresu.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl neschválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na 
pronájem části pozemku č. 2815 o výměře 1.651 m2, druh orná půda v k.ú. 
Nepomyšl dle nákresu.

Hlasování: pro: 0        proti: 6     zdrželi se: 1 (Ant.Lněníček)

ad 10)
Žádost o prodej pozemku č. 5/1 o výměře 142 m2, druh zbořeniště, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Nepomyšl
Dne 18.4.2013 byla doručena žádost o prodej pozemku č. 5/1 o výměře 142 m2                          
druh zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nepomyšl. Tuto žádost obdrželi  
všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej 
pozemku ve vlastnictví městyse Nepomyšl č. 5/1 o výměře 142 m2, druh zbořeniště, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za 
návrh na vklad.

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

ad 11)
Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace – p.p.č. 3473/2,                
k.ú. Nepomyšl“ na základě výběrového řízení 
Dne 26.4.2013 proběhlo hodnocení nabídek na dodavatele akce „Oprava místní 
komunikace – p.p.č. 3473/2, k.ú. Nepomyšl“ ve složení zastupitelů: Josef Lněníček, 
Pavel Bartuška, Antonín Lněníček,  Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková,  
Martin Kaše, Miloš August
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Nabídku na tuto akci zaslalo celkem 5 firem:
1. EUROVIA VINCI, Karlovy Vary    810.503,- Kč včetně DPH
2. KAMO Komunikace, Žatec 1.211.745,- Kč včetně DPH
3. EKOSTAVBY Louny, s.r.o. Louny 1.078.932,80 Kč včetně DPH
4. Mlejnek Jaroslav, Vroutek 1.085.216,- Kč včetně DPH
5. Silnice Group a.s., Praha 1 1.017.369,50 Kč včetně DPH

Byla vybrána a doporučena ke schválení firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 s nejnižší cenovou nabídkou   810.503,- Kč včetně DPH.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zhotovitele akce „Oprava místní komunikace – p.p.č. 
3473/2, k.ú. Nepomyšl“  na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS, a.s., se 
sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 s nejnižší nabídkovou cenou 
810.503,- Kč včetně DPH.

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

ad 12)
Schválení dodavatele na akci „Oprava místní komunikace v obci Chmelištná“                 
na základě výběrového řízení 
Dne 26.4.2013 proběhlo hodnocení nabídek na dodavatele akce „Oprava místní 
komunikace v obci Chmelištná“ ve složení zastupitelů: Josef Lněníček, Pavel 
Bartuška, Antonín Lněníček,  Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková,  Martin 
Kaše, Miloš August

Nabídku na tuto akci zaslalo celkem 5 firem:
1. EUROVIA VINCI, Karlovy Vary 1.072.156,- Kč včetně DPH
2. KAMO Komunikace, Žatec 1.455.484,- Kč včetně DPH
3. EKOSTAVBY Louny, s.r.o. Louny 1.237.309,70 Kč včetně DPH
4. Mlejnek Jaroslav, Vroutek 1.367.033,- Kč včetně DPH
5. Silnice Group a.s., Praha 1 1.239.811,73 Kč včetně DPH

Byla vybrána a doporučena ke schválení firma EUROVIA CS, a.s., se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1 s nejnižší cenovou nabídkou  1.072.156,- Kč včetně 
DPH.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zhotovitele akce „Oprava místní komunikace v obci 
Chmelištná“  na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS, a.s., se sídlem 
Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924  s nejnižší nabídkovou cenou 
1.072.156,- Kč včetně DPH.

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 13)
Schválení dodavatele na akci „Oprava fasády na bytovém domě čp. 103 v 
Nepomyšli“  na základě výběrového řízení 
Dne 26.4.2013 proběhlo hodnocení nabídek na dodavatele akce „Oprava fasády na 
bytovém domě čp. 103 v Nepomyšli“  ve složení zastupitelů: Josef Lněníček, Antonín 
Lněníček,  Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Zdenka Lněníčková, Martin Kaše, Miloš 
August

Nabídku na tuto akci zaslalo celkem 6 firem:
1. BARTUŠKA, Stavební spol. s.r.o. Černčice   598.277,- Kč vč.DPH (bez zateplení)

     898.443,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

2. Chobot Jiří, Krásný Dvůr     774.457,- Kč vč.DPH (bez zateplení)
  1.173.496,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

3. L.A.INTERIÉR s.r.o. Chomutov     481.171,- Kč vč.DPH (bez zateplení)
     879.089,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

4. DROPS GROUP a.s. Jesenice     687.766,- Kč vč.DPH (bez zateplení)
     982.172,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

5. PODHOLA-stav. firma s.r.o., Podbořany     423.446,- Kč vč.DPH (bez zateplení)
     678.658,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

6. Okno MaMi, spol. s r.o., Chomutov     614.290,- Kč vč.DPH (bez zateplení)
    907.407,- Kč vč.DPH (včetně zateplení)

Byla vybrána a doporučena ke schválení firma PODHOLA – stavební firma, s.r.o., 
Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 27295443, s nejnižší cenovou nabídkou   
423.446,- Kč vč. DPH bez zateplení nebo 678.658,- Kč vč. DPH včetně zateplení..

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo zhotovitele akce „Oprava fasády na bytovém domě čp. 103 
v Nepomyšli“ na základě výběrového řízení firmu PODHOLA – stavební firma, 
s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 27295443 s nejnižší nabídkovou 
cenou pro variantu bez zateplení 423.446,- Kč vč. DPH.

Hlasování: pro: 6        proti: 0     zdrželi se: 1 (P.Bartuška)

ad 14)
Žádost o příspěvek na akci Staročeské máje 2013
Dne 22.4.2013 byla doručena žádost Dany Lněníčkové ml., bytem Nepomyšl 225           
o příspěvek ve výši 6.000,- Kč na pořádání  Staročeských májů 2013 v Nepomyšli, 
které se budou konat 25.5.2013.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo  poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na 
pořádání Staročeských májů 2013 v Nepomyšli.  

Hlasování: pro: 7        proti: 0     zdrželi se: 0
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ad 15)

Žádost Koňského dvorce Chmelištná o příspěvek na činnost sdružení
Dne 23.4.2013 byla doručena žádost od jednatele Koňského dvorce Chmelištná, o.s. 
p. Václava Staňka o finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč na realizaci projektu
Slavnost koní a rytířů, na zaplacení vystupujících v programu.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo poskytnutí  finančního příspěvku ve výši  9.000,- Kč 
Koňskému dvorci Chmelištná o.s. na realizaci projektu Slavnost koní a rytířů, na 
zaplacení vystupujících v programu.

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

ad 16) DISKUSE

Josef Lněníček – v úterý 30. dubna 2013  - stavění máje od 16.30 hodin a od 17.00 
                           slet čarodějnic 

     - v sobotu 11.5.2013 proběhne svoz nebezpečného odpadu od 11.00 –
                           11.30 hodin
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                      ad 17) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 29. zasedání, konaného dne 
26. dubna  2013 

I. bere na vědomí:
XXX
II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodů 14) a 15)              
    a ověřovatele zápisu pana Antonína Lněníčka a pana Ing. Jaroslava Vávru.

2) Pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 2/2013 -  části pozemku 
    č. 172/1 o výměře 796,8 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl 
    p. Pavlu Bartuškovi a sl. Monice Zlé, bytem Nepomyšl čp. 212 za cenu 0,40 Kč/m2/ 
    rok na  dobu neurčitou. 

3) Pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 3/2013 – části pozemku 
    č. 172/1 o výměře 700,8 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl    
    p. Tomášovi Paláskovi, bytem V Potokách 3/2, 104 00 Praha 10 za cenu 0,40    
   Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

4) Pronájem části pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 4/2013 -  části pozemku 
    č. 172/1 o výměře 500 m2, druh trvalý travní porost v městysu a k.ú. Nepomyšl      
    p. Rudolfu Rejchrtovi ml., bytem Sídliště míru 776, 441 01 Podbořany za cenu 
   0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou. 

5) Pronájem pozemku dle záměru městyse Nepomyšl č. 5/2013 – pozemku č. 170/28                  
    o výměře 356 m2, druh zahrada v městysu a k.ú. Nepomyšl p. Rudolfu Zemanovi, 
    bytem Nepomyšl čp. 226 za cenu 0,40 Kč/m2/ rok na dobu neurčitou. 

6) Pronájem nebytového prostoru dle záměru městyse Nepomyšl č. 6/2013 v domě 
    čp. 51 v Nepomyšli  - sklepního prostoru o výměře 6 m2 sl. Lucii Filipové, bytem 
    Nepomyšl čp. 51 za cenu 192,- Kč/měsíc na dobu neurčitou. 

7) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč místní skupině rybářů na 
    pořádání rybářských závodů, které se budou konat dne 8.6.2013 na rybníku 
    v Nepomyšli. 

8) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej pozemku ve vlastnictví 
    městyse Nepomyšl č. 5/1 o výměře 142 m2, druh zbořeniště, zastavěná plocha a 
    nádvoří v k.ú. Nepomyšl za cenu 25,- Kč/m2 + 1.000,- Kč za návrh na vklad.
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9) Zhotovitele akce „Oprava místní komunikace – p.p.č. 3473/2, k.ú. Nepomyšl“  
    na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 10, 
     113 19 Praha 1, IČ: 45274924 s nejnižší nabídkovou cenou 810.503,- Kč
     včetně DPH. 

10) Zhotovitele akce „Oprava místní komunikace v obci Chmelištná“       
      na základě výběrového řízení firmu EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 10, 
     113 19 Praha 1, IČ: 45274924 s nejnižší nabídkovou cenou 1.072.156,- Kč
     včetně DPH. 

11) Zhotovitele akce „Oprava fasády na bytovém domě čp. 103 v Nepomyšli“             
      na základě výběrového řízení firmu PODHOLA – stavební firma, s.r.o. 
    Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 27295443 s nejnižší nabídkovou cenou 

     pro variantu bez zateplení 423.446,- Kč včetně DPH 

12) Poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na pořádání Staročeských 
      májů 2013 v Nepomyšli.  

13) Poskytnutí  finančního příspěvku ve výši 9.000,- Kč Koňskému Dvorci 
      Chmelištná o.s. na realizaci projektu Slavnost koní a rytířů, na zaplacení 
      vystupujících v programu.

III. neschvaluje:

1) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na pronájem části pozemku č. 2815  
    o výměře 1.651 m2, druh orná půda v k.ú. Nepomyšl dle nákresu.

IV. ukládá starostovi
XXX

ad 18) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.52  hodin 
ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
       Antonín Lněníček                                                    Ing. Jaroslav Vávra      

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

                   Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 30.04.2013
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