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Z Á P I S

z 34. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 
27.9.2013 od 19.00 hodin do 19.40 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška, Ing. Jaroslav Vávra,  Vilém Dorn, 
Martin Kaše, Antonín Lněníček, Mgr. Zdenka Lněníčková, Miloš August 

Omluveni: Josef Kříž 
Hosté: 0
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 

34. 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. Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 11/2013 – bezplatný  pronájem 

nebytových prostor v Nepomyšli čp. 102 – 2 místnosti, které se nacházejí v      
1. poschodí o celkové výměře 71,75 m2 (dle projektové dokumentace prostory 
2.12 a 2.18) za účelem provozování lékařské ordinace.

5. Schválení dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 
v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení zadávacího 
řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění a zadanou v souladu s pokyny pro zadávání 
zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.  

6. Žádost Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční či 
materiální podporu při pořádání akcí. 

7. Změna termínu příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
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Doplnění programu:

     8. Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
         zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)                        
        č. 13_SOBS01_4120943605 na par.č. 3410/1 v k.ú. Nepomyšl mezi ČEZ 
        Distribuce a.s. a městysem Nepomyšl. 

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

9. Diskuse
10.Usnesení
11. Závěr 

Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Miloše 
Augusta. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po 
doplnění bodu 8) a ověřovatele paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Miloše 
Agusta..

Hlasování: pro: 8       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 26.9.2013 seznámil přítomné 
předseda kontrolního výboru Ing. Jaroslav Vávra. Byla provedena kontrola plnění 
usnesení z 33. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 
26.9.2013.

ad 4)
Pronájem dle záměru městyse Nepomyšl č. 11/2013 – bezplatný  pronájem 
nebytových prostor v Nepomyšli čp. 102 – 2 místnosti, které se nacházejí v 1. 
poschodí o celkové výměře 71,75 m2 (dle projektové dokumentace prostory 2.12 a 
2.18) za účelem provozování lékařské ordinace.
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Na minulém zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl bylo schváleno přijetí a 
zveřejnění záměru městyse Nepomyšl č. 11/2013 na bezplatný pronájem nebytových 
prostor v Nepomyšli čp. 102 – 2 místnosti, které se nacházejí v 1. poschodí o celkové 
výměře 71,75 m2 (dle projektové dokumentace 2.12 a 2.18) za účelem provozování
lékařské ordinace. Tento záměr obdrželi všichni zastupitelé společně s pozvánkami. 
Tento záměr byl vyvěšen na úřední i elektronické desce městyse Nepomyšl po 
zákonnou dobu. Jediným zájemcem o pronájem těchto prostor je MUDr. Vít s.r.o.,   
se sídlem třída Obránců míru 165, 438 01 Žatec, IČ: 287 49 219, jednající MUDr. 
Petrem Vítem.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo bezplatný pronájem nebytových prostor v multifunkčním 
centru čp. 102 v Nepomyšli – 2 místnosti, které  se nacházejí v 1. poschodí o 
celkové výměře 71,75 m2 (dle projektové dokumentace 2.12 a 2.18) za účelem 
provozování lékařské ordinace pro  MUDr. Vít s.r.o., se sídlem třída Obránců míru 
165, 438 01 Žatec, IČ: 287 49 219, jednající MUDr. Petrem Vítem s platností od
01.10.2013 na dobu neurčitou.  

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

ad 5)
Schválení dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 
v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení zadávacího řízení 
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění a zadanou v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.  

Vzhledem k tomu, že byl přesunut termín jednání se zástupci firmy ALNIO Group, 
Brno, která zajistila organizaci zadávacího řízení na zakázku s názvem „Oprava 
kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa, nové vyhlášení“ a 
hodnotící komise ve složení Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr. Zdenka Lněníčková, 
Martin Kaše a Antonín Lněníček na středu 2.10.2013, bylo navrženo přesunout tento 
bod – schválení dodavatele na opravu kostela -  na příští zasedání zastupitelstva 
městyse Nepomyšl. 
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USNESENÍ:
ZM Nepomyšl bere na vědomí, že schválení dodavatele na zakázku „Oprava 
kostela sv. Mikuláše na p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků 
nového vyhlášení zadávacího řízení se bude projednávat na příštím zasedání 
zastupitelstva městyse Nepomyšl.

ad 6)
Žádost Dětského přírodovědného kroužku „Pandíci“, o.s. o finanční či materiální 
podporu při pořádání akcí. 
Dne 20.9.2013 byla doručena žádost Dětského přírodovědného zájmového kroužku 
„Pandíci“, o.s. o finanční či materiální podporu při pořádání akce s názvem 
„Strašákiáda“ ve výši 6.000,- Kč, která se bude konat 26.10.2013.   

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse 
Nepomyšl ve výši 6.000,- Kč pro Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ 
o.s. na pořádání říjnové akce s názvem „Strašákiáda“, která se bude konat 
26.10.2013.

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

ad 7)
Změna termínu příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
Vzhledem k tomu, že v termínu příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 
budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (25. a 26. 10.2013), 
byl navržen termín příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pátek 
11.10.2013 od 19.00 hodin. 

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo termín příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl 
na pátek 11.10.2013 od 19.00 hodin.

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

ad 8)
Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13 
SOBS01_4120943605 na par.č. 3410/1 v k.ú. Nepomyšl mezi ČEZ Distribuce a.s.   
a městysem Nepomyšl. 
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Dne 19.9.2013 byl doručen návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení 
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) č. 13_SOBS01_4120943605 na par.č. 3410/1 v k.ú. Nepomyšl mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a Městysem Nepomyšl. 
Jedná se o připojení odběrných míst na nové lokalitě pro 8 rodinných domků na     
st.p.č. 2845/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 v k.ú. Nepomyšl.

USNESENÍ:
ZM Nepomyšl schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení 
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN) č. 13 SOBS01_4120943605  mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městysem Nepomyšl
s tím, že se ve smlouvě upřesní čísla parcel umístění el. zařízení: Nepomyšl 3410/1, 
3471 a 2845/1  v k.ú. Nepomyšl. Nová lokalita pro 8 RD na ppč. 3410/1, 3471, 
2845/1 v k.ú. Nepomyšl bude napojena z nových kabelových rozvodů NN, které 
budou napojeny z TS Nepomyšl-obec, LN_0805.

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

ad 9) DISKUSE

Ing. Jaroslav Vávra – podal informace z jednání Dozorčí rady Skládky Vrbička 
                                    ze dne 26.9.2013 

a) k 31.8.2013 bylo uloženo celkem 19.448,22 tun odpadu
b) výsledek hospodaření 1-8/2013 = zisk 197.428,57 Kč po 

zdanění
c) podařilo se získat dotaci z SFŽP ve výši 5,1 mil. Kč. na 

nakládání s bio odpadem
d) zahájení prací na rozšíření skládky a její částečné 

rekultivace proběhne ještě do konce kalendářního roku. 
Bude vyhlášeno poptávkové řízení

e) ohledně třídičky odpadů – probíhá nadále zemní 
rozhodnutí a připravují se podklady pro event. podání 
žádosti na dotaci, pokud bude vyhlášena.  
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                         ad 10) USNESENÍ

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 34. zasedání, konaného dne 
27. září 2013

I. bere na vědomí:

1) Zprávu  z jednání kontrolního výboru ze dne 26.9.2013. 

    2)  Že schválení dodavatele na zakázku „Oprava kostela sv. Mikuláše na 
         p.p.č. 118 v Nepomyšli – I. etapa“ na základě výsledků nového vyhlášení 
         zadávacího řízení se bude projednávat na příštím zasedání zastupitelstva 
        městyse Nepomyšl.   

3) Informaci z jednání Dozorčí rady společnosti Skládka Vrbička s.r.o., 
Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, které se konalo 26.9.2013

II. schvaluje:

1) Program zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu 8)  a 
    ověřovatele zápisu paní Mgr. Zdenku Lněníčkovou a pana Miloše Augusta.    

2) Bezplatný pronájem nebytových prostor v multifunkčním centru čp.102 
    v Nepomyšli – 2 místnosti, které  se nacházejí v 1. poschodí o celkové výměře 
    71,75 m2 (dle projektové dokumentace 2.12 a 2.18) za účelem provozování 
    lékařské ordinace pro  MUDr. Vít s.r.o., se sídlem třída Obránců míru 165,        
    438 01 Žatec, IČ: 287 49 219, jednající MUDr. Petrem Vítem s platností od 
    01.10.2013 na dobu neurčitou.  

3) Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 6.000,- Kč 
    pro Dětský přírodovědný zájmový kroužek „Pandíci“ o.s. na pořádání akce 
    s názvem „Strašákiáda“, která se bude konat 26.10.2013.

4) Termín příštího zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl na pátek 11.10.2013 od 
    19.00 hodin. 

5) Uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických 
   zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13 
   SOBS01_4120943605  mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městysem Nepomyšl s tím, že 
     se ve smlouvě upřesní čísla parcel umístění el. zařízení: Nepomyšl 3410/1, 3471 a 
    2845/1  v k.ú. Nepomyšl. Nová lokalita pro 8 RD na ppč. 3410/1, 3471, 2845/1 
    v k.ú. Nepomyšl bude napojena z nových kabelových rozvodů NN, které budou 
    napojeny z TS Nepomyšl-obec, LN_0805.
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III. neschvaluje:

XXX

IV. ukládá starostovi

XXX

ad 11) ZÁVĚR

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účast a jednání v 19.40 hodin 
ukončil.

……………………….....…… ………………………………
       ověřovatel zápisu                                                      ověřovatel zápisu           
 Mgr. Zdenka Lněníčková                                                  Miloš August        

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

                       Josef Lněníček 

V Nepomyšli dne 03.10.2013

Zapsala: Morávková Renata, zápis obsahuje 7 stran + 6 příloh
- Prezenční listina
- Pozvánka na 34. zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 26.9.2013
- Záměr městyse Nepomyšl č. 11/2013 o pronájmu nebytových prostor v multifunkčním centru čp. 102 v Nepomyšli 

– 2 místnosti, které se nacházejí v 1. poschodí o celkové výměře 71,75 m2

- Žádost dětského přírodovědného zájmového kroužku „Pandíci“ o.s. o finanční či materiální podporu při pořádání 
akce „Strašákiáda“.

- Návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOBS01_4120943605 mezi ČEZ Distribuce a.s. a Městysem Nepomyšl.




