ad 17)

,

USNESENI

Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 3I. veřejného zasedání,
konaného dne L dubna 2022. Zastupitelstvo městyse Nepomyšl

I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního vyboru č. I/2022 ze dne 3L3.2022
2) Koupi pozemku č.43/2, druh ostatní plocha v obci a k,ú, Nepomyšl do
vlastnictví městyse Nepomyšl s tím, že tento bod se bude projednávat na příštím
zasedání ZM Nepomyšl.
3) RozpoČtovéopatření Městyse Nepomyšl č.2/2022 s navýšenímobjemu
rozpoČtu v příjmech o částlru 269,I0 tis. Kč a s natlyšením objemu ve výdajích ve
úši300 tis. Kč (viz příloha č.I).
II. schvaluie:
I) Program zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu I5),
ověřovatele zápisu p.Vladana Strunze a p.Jindřicha Prcjtoriuse a zapisovatelku
Renatu Morávkovou.
2) Prodej pozemku dle Záměru městyse Nepomyšl č.]/2022 - st. pozemku
Č. ] ] I/2 o vyměře 50 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v městysu a katástálním
Území Nepomyšl, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1000I u Katastrálního
Úřadu pro ÚsteclE lcraj, Kaiastrální pracoviště Žafuc za cenu ]0.070,- Kč (dte
znalecného posudku č. 4267/]8/2022 ze dne ]6.3.2022, tj. zjištěnéceny tržní,
obvyklé) + LB50,- Kč za vypracovóní znaleckého posudku + 2.000,- Kč za
návrh na vklad do kN
3) Prodej pozemku dle Zámtěru měsýěNepomyšl č.2/2022 pozemla,t č.3476/7
o vYměře 367 m2, ostatní plocha, v městysu a katastrólním tuemí Nepomyšl,
kterY je zapsán na listuvlastnictví č. t000l u Katastrálního tiřadu pro Ústěclq,
lcraj, Katastrální pracoviště Žatec za cenl,I 35.210,- Kč (dle znalecnZho posudĚu

-

Č.4268/19/2022 ze dne ]6.3.2022, tj. zjištěnéceny tržní,obvyklé) + I.850,- Kč
Za vYPracování znaleckého posudku + 2.000,- Kč za návrh na vklad do KN

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej Óauntlro pozemla.l
ě.3962, druh ostatní plocha v obci a katastrálním územíNepomyšl, ktery je
zaPsán
?? listu vlastnictví č. I000I u Katastrálního úřadu pro Ústertq, k ái,
Katastrální pracoviště Žatec. K ceně budou zahrnuty veškere náktady ipoiuna
4)

s

převodem.

5) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej části obecního
Pozemku Č.3476/8, druh ostatní plocha, způsob využitíjiná plocha v obci a
katastrálním Území Nepomyšl, kt"ry je zapsán na listu vlastnicní č. I000I u
Katastrálního úřadu pro Ústeclql kraj, Katastrální pracoviště Žatec. K ceně
budou zahrnuty veškerénóklady spojené s převodem.

l0

Přijetí a meřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování;
- části obecního pozemku č.3935, druh ostatní plocha, způsob využitíostatní
6)

komunikace,
- části obecního pozemku č.3936, druh ostatní plocha, způsob využitíostatní
komunikace,
- části obecního pozemku č.3937, druh ostatní plocha, způsob využitízeleň,
dle zálvesu o výměře cca 562 m2, vše v obci a katastrálním územíNepomyšl,
kteý je zapsán na listu vlastnictví č.]0001 u Katastrálního úřadu pro Ústecbý
kraj, Katastrální pracoviště Žatec za cenLt 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
7) Uvolněnífinančníchprostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 27.000,Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Mgr. Ivanou
Bejčkovgu, ředitelkou ZŠa MŠKrásný Dvůr, sle sídlem 43g 72 Krásný Dvůr

I82, IČ:61357324 o poslEtnutí dotace ve výši 27.000,- Kč na pořízení
2 zahradních setů a pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl,
k

podpisu této smlouvy.

B) Obecně závaznouvyhlášku č.I/2022 o nočnímklidu.

9)Rozpočtové opatření Městyse Nepomyšl č.3/2022 s navýšením objemu
rozpoČtu v příjmech o částku 574 tis. Kč a s naýšenímobjemu rozpočtu ve
výdajích ve ýši 716 tis. Kč (viz příloha č.2).
10) Uvolněnífinančníchprostředlců z rozpočtu městyse Nepomyšt ve uýši 3.000,KČa uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Soňou
Petráškovou, ředitelkou Linlql bezpečí,z.s., se sídlem Ústavní 95, ]8t 02 Praha
8, IČ: 6]383I98 o poslqltnutí dotáce ve výši 3,000,- Kč na provoz dětské lcrizové
linlcy a pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl, k podpisu této
smlouvy.
I

I) Zajištění ubytovací kapacity

]

2) Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na propachtování čósti

v dočasnémnouzovém

ubytování pro osoby přicfuizející z územíUkrajirly.

přístřešía nouzovém

Pozemku Č.3953 dle zálcresu o rozloze cca 4.000 m2, druh pozemku ovocný sad
v obci a katastrálním územíNepomyšl, ktery je zapsán na listu vilastnictví
Č. ]000I u Katastrálního úřadu pro UsteclE lcraj, Katastrální pracoviště Žakc za
cenu 0,40 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

IIL neschvaluie:

XXX

11

IV. uklúdústarostovi

XXX

ad 18)

ZAVER

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za účasta jednání v t9,20

hodin ukončil.

ffi

..

:

ověřovatel zápisu
Jindřich prcitorius

starosta
Josef Lněníček

