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Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 33. veřejného zasedání,
konaného dne 27. května 2022. Zastupitelstvo městyse Nepomyšl

L

bere na vědomí:

l)

Rozpočtovéopatření č. 5/2022 s naýšenímobjemu rozpočtu v příjmech o
částlru 29 tis. Kč a s navyšenímobjemu ve výdajích ve výši 75 tis. Kč (viz příloha

č.l)

městyse Nepomyšl za LQ.2022
17.6.2022 mohou zastupitelé podávat své připomínlcy.

2) Vypracovaný koncept lcronilry
IL schvaluie:

s tím, že do

po doplnění bodu 12),
p. Jindřicha Prcjtoriuse

1) Program zasedání Zastupitelstva městyse Nepomyšl

ověřovatele zápisu

p. Danu

Lněníčkovoua

a zapisovatelku Renatu Morávkovou.

2) Koupi pozemku č.43/2 o výměře 1.018 m2, druh ostatní plocha, způsob využití

jiná plocha, vše v obci a katastrálním územíNepomyšl, který ie zapsán na listu
vlastnictví č. 218 p. Jindřicha Prdtoriuse, trvale bytem Pod Hójem 19], 439 82
Vroutek u Katastrálního úřadu pro ÚsteclE lcraj, Katastrální pracovišĚ Žafuc,
do vlastnictví městyse Nepomyšl zo cenu dle znaleckého posudku
č.4269/20/2022 ze dne 16.3.2022 ve ýši 167.115 Kč a trvalé porosty ve uýši
3I.372 Kč, ť.celkem I98.487 Kč.
3) Aby se nechala oddělit část obecního pozemku č.3403/1 dle zálcresu, druh
ostatní plocha, způsob využitíostatní komunikace v obci a k.ú. Nepomyšl pro
přijetí a meřejnění záměru městyse Nepomyšl a zároveň nechat vypracovat
znaleclcy posudek na tento pozemek pro následný prodej. Rozdělení tohoto
pozemku bude hradit žadatel.
4) Přijetí a meřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku
č.3403/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využitízeleň v obci a
katastrálním územíNepomyšl, hery je zapsán na listu vlastnictví č. 1000] u
Katastrálního úřadu pro Ústectry lcraj, Katastrální pracoviště Žatec. K ceně
budou zahrnuty veškerénáklady spojené s převodem.
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5) Uvolnění finančních prostředlců z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 73.500
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl o p. Josefem
Křížem, předsedou TJ Nepomyšl se sídlem 439 7I Nepomyšl ]02, IČ: 61357073
o poslEtnutí dotace ve výši 73.500 Kč na sportovní činnost pro oddíl TJ
Nepomyšl, z.s. v roce 2022 a pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse
Nepomyšl, k podpisu této smlouvy.
6) Uvolnění finančníchprostředlců z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši ]5.000
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a PhDr,
Vojtěchem Peksou, předsedou Společenstva pro památlql Podbořanska, z.s.
se sídlem Příčná900, 44l 0I Podbořany, IČ: 065]6262 o poslqltnutí dotace ve
výši 15.000 Kč na pořádání akcí pro veřejnost na hradě Křečov yroce 2022
a pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl k podpisu této smlouvy.
7) Stanovení výše nájemného pro 6 noých bytů v bytovém domě na pozemcích
p.č.st.I l7/2 a p.č.6/] v Nepomyšli ve výši 100 Kč/m2 + vybavení bytu * vratná
kauce ve výši ]0 tis.Kč

B) Rozpočtovéopatření Městyse Nepomyšl č.6/2022 s navýšením objemu
rozpočtu v příjmech o částku 24 tis.Kč a s navýšením objemu rozpočtu ve
výdajích ve výši 364,50 tis. Kč (viz příloha č.2)

9) Zastupitelstvo městyse Nepomyšl projednalo návrh ,,Opatření obecné povahy
č.I/2022" avydává UP Nepomyšlformou ,,Opatření obecné povahy č.1/2022".

l0) Zřízeníspořícího účtuu

banley

ČSOn v čóstce ]5 mil. Kč se sazbou

2,480%

p.a. na dobu 6ti měsícůa pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl
k podpisu rámcové smlouvy.

I1) Uvolněnífinančníchprostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve výši 29.000
Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem Nepomyšl a Bc. Petrem
Strunzern, ělenem VH SDH Nepomyšl a vedoucím lgroužku Mladých hasičůse
sídlem Nepomyšl t02, 439 7I Nepomyšl, IČ:04807979 o poslqttnutí dotace ve
vyši 29.000 Kč na činnost lcroužku Mladých hasičův roce 2022 a pověření

Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl, k podpisu této smlouvy.

IIL neschvaluie:

XXX

Iv

uklódd starostovi

XXX

l0

ad

ZAVER

15)

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným za ítčasta jednání v
hodin ukončil.

0*t

W:Ý

ověřovatet rapir,,/"'
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Dana Lněníčková
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ověřovatel zápisu
Jindřich prcitorius

á;g/./
starosta
Josef Lněníček

V

Nepomyšli dne 3.6.2022

Zapsala Morqvková Renóta. zápis obsahuje
- prezenční listina

-

,
-
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I stran a l 3 příloh:

Pománka na 33. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Nepomyšl
ZnaleclE posudek č.4269/20/2022 ze dne 16.3.2022 + protokol o vyznačeníbodu mapy DKM ze dne
I

1.5.20222

p.č.3403/2 o výměře 55 m2 a části pozemku p.č.3403/l, vše v obci a k.ú, Nepomyšl
Žádost ofinančnípříspěvek na sportovní činnost pro oddíl TJ Nepomyšl, z.s. na rok 2022
Žádost o finančnípříspěvek Společenstva pro památlE Podbořanska, z.s. na činnost a pořádání akcí pro
veřejnost v roce 2022
Vizualizace bytového domu Nepomyšl na parcele č.l l7/2 a 6/l v k.ú. Nepomyšl + tabulka s výměrami bytů
+ tabullcy s příklady výpočtůměsíčníhonájemného za m2 včetně vybavení bytů
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Nepomyšl - ,, Opatření obecné povahy č. t /2022 "
Rozpočtovéopatření č.5/2022
Rozpočtovéopatření č.6/2022
Data kronikáře za l.Q.2022
Žádost o příspěvek na činnost kroužku Mtadých hasičůpři SDH Nepomyšl
Informace o výcviku ve vojenském újezdu Hradiště za červen 2022
Ž_ádost o koupi pozemku
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