ad 19) IrSNESENÍ
Starosta předložil návrh na usnesení ZM Nepomyšl z 34. veřejného zasedání,
konaného dne 24. června 2022. Zastupitelstvo městyse Nepomyšl

I. bere na vědomí:
1) Zprávu z jednání kontrolního ýboru č.2/2022 ze dne 22.6.2022

2)Rozpočtovéopatření Městyse Nepomyšl č.7/2022 dle určenípravomocí
krozpočtovým opatřením ze dne 26.11.202l snavýšenímobjemu rozpočtu
v příjmech o 1 1,42 tis. Kč a s navýšenímobjemu ve výdajích ve uýši 94,50 tis. Kě.
3) Předložení dat lcronikáře za 2.Q.2022 s tím, že se tento bod přesouvá do
př

íštího j

e

dnání z as tupit el s tv a.

II. schvaluie:
1) Program zasedóní Zastupitelstva městyse Nepomyšl po doplnění bodu I7),
ověřovatele zápisu p. Martina Kašeho a p. Wadana Strunze a zapisovatelku
Renatu Morávkovou.

č.I o ýměře 55,09 m2 v přízemíbytového domu na pozemcích
U.c..\I.t1//zu!).c.U/1vNe-L,Om-v-\tlUuntEll-vLlleU-VlefftI
aru měsíčnínájemné včetně vybavení bytu ve výši 5.955 Kč + 2.000 Kč záloha
na energie + l0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o nájmu bytu na dobu
určitou l2ti měsíců.Ypřípadě řádné úhrady nájemného včetně služeb se tato
smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí ]2ti měsíců.
2) Přidělení bytu

j) Přidělení

v ,řízemíbytového domu na pozemcích
.y.U.sl.11//zu.U.u.l-)/lv!ve!)OruI-vstlL)(tnlEIl-vLllaU-VlelfIr
,o měsíčnínájemné včetně vybavení byt" r, vši 3,g11 Kč + 2.000 Kč záloha
na energie + I0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s platností
na dobu určitou ]2ti měsíců.V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se
tato smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí ]2ti rněsíců.
bytu č.2 o

ýměře 34,65

m2

f

4) Přidělení bytu č.3 o výměře 54, 78 m2 v přízemíbytového domu na pozemcích
p.č.st.] ]7/2 a p.č.6/I v Nepomyšli|Eftvalebytemfro

měsíčnínájemné včetně vybavení bytu ve výši 5.924 Kč + 2.000 Kč záloha na
energie + ]0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s platností
na dobu určitou l2ti měsíců.V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se
tato smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí 12ti měsíců.

.' v ]. potře bytového domu na pozemcích
fuvale byru*J
p.č.st.tt7/2 a p.č.6/1 v'NepomyšhJru měsíčnínájemné včetně vybavení bytuve výši 5.957 Kč + 2.000 Kčzáloha
5) Přidělení bytu č.4 o výměře 55,]

]

na energie + ]0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o nájmu bytu s platností
na dobu urěitou l2ti měsíců,V případě řádné úhrady nájemného včetně služeb se
tato smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí l2ti měsíců.

@vého

6) Přidělení bytu č.5 o výměře 47,88
,.č.st.] ]7/2 ap.č.6/l v Nepomyšlipaní

,eho domu na pozemcrcn
pozemcích

trvalebyteml

za měsíčnínójemné včetně vybavení bytu ve výši 5.234 Kč +
2.000 Kč záloha na energie + I0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o
nájmu bytu splatností na dobu určitou l2ti měsíců.Vpřípadě řádné úhrady
nájemného včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí ]2ti
měsíců.

Přidělení bytu č.6 o ýměře 63,27 m2 v ]. patře bytového domu na pozemcích
,.č.st.]]7/2 a p.č.6/I vNepomyšli panu
trvale bytem
za měsíčnínájemné včetně vybavení bytu ve výši 6.773 Kč + 2.000
Kč záloha na energie + ] 0 tis. Kč vratná kauce s uzavřením smlouvy o nájmu bytu
splatností na dobu určitou ]2ti měsíců.Vpřípadě řádné uhrady nájemného
včetně služeb se tato smlouva bude prodlužovat na dalšíobdobí ]2ti měsíců.
7)

Výsledek přezkoumání hospodaření měsýse lÝepomyšl za rok 2021
a Závěrečný účetměsýse Nepomyšl za rok 2021 svyjádřením souhlasu,,bez
výhrad".

B)

)

Útetní zóvěrku městyse Nepomyšl za rok 2021,

10) Převod výsledku hospodaření měsQse lÝepomyšl za rok 202] ve výši
8.056.337,59 Kč zučtu 43l (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na
účet432 (nerozdělený zisk).

11)

Podóní žádosti o dotaci na akci/projekt ,,Vybavení jednotek Sborů
dobrovoných hasičů(SDH) obcí osobními ochrannými prostředlql a věcnými

prostředlry požární ochrany" z Programu 2022 pro poslqltování dotací z rozpočtu
Usteckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši l0%
z poslrytnuté dotace akce/proj ektu,

I2) Prodej pozemku dle Záměru městyse Nepomyšl č.8/2022 - pozemku č.3476/3
o výměře 460 m2, druh pozemku vodní plocha, v městysu a katastrálním území
N,eporulšl, ktery je zapsán na listuvlastnictví č. rc00l u Katastrálního úřadu pro

Ústecbý lrraj, Katastrální pracoviště Žatec

za cenu

44. t

30

Kč

(dle znalecného posudku č.4277/28/2022 ze dne ]8.5.2022, tj. zjištěnéceny tržní,
obvyklé) + 1.900 Kč za vypracování znaleckého posudku + 2.000 Kč za návrh na
vklad do K]Ý
trvale bytem

I

Přijetí a zveřejnění záměru městyse Nepomyšl na prodej obecního pozemku
č.3405/18, druh pozemku ostatní plocha, způsob využitíostatní komunikace dle
GP č.466-301/2022 v obci a katastrálním územíNepomyšl, kteý je zapsán na
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního tiřadu pro ÚsteclE lcraj, Katastrální
pracoviště Žatec. K ceně budou zahrnuty veškeréruáklady spojené s převodem.
13)

1

4) Poslq,tnutí rtnančního

na vybudovóní zdroje pro pitnou
vodu - vrtané studrty - dle vydanych Zásad městyse Nepomyšl pro poslEtování
finančníhopříspěvku navybudování zdroje pro pitnouvodu (studny, vrtu čijiného
technologického řešení) v Nepomyšli a místníchčástech Dětaň, Dvérce,
Chmelištná a Nová Ves.
trvale bytem

]5)

Uvolnění finančníchprostředlců zrozpočtu městyse Nepomyšl ve výši
449.874,96 Kč na úhradu víceprací a méněpracízhotoviteli stavby ,,Bytový dům
novostavbap.č.1l7/2 a 6/I" v Nepomyšlifirmě BARTUŠKA, Stavební společnost
s.r.o. se sídlem Nepomyšl 240 , 43g 71 Nepomyšl, IČ: 287 05 891.

16) Zpracované údaje do lcronilql městyse Nepomyšl za ].Q.2022 a ruční
zpracování těchto údajůdo lcronilql městyse Nepomyšl lcronikařkou městyse
Nepomyš l Danou Lněníčkovou.

17) Plán práce Zastupitelstva městyse Nepomyšl na II. pololetí 2022.

výši 2. 500
Nepomyšl a Petrou

l 8) Uvolněnífinančníchprostředků z rozpočtu městyse Nepomyšl ve

Kč a

1

uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Městysem
Červenou, předsedlcyní Místnískupiny Českéhoěerveného křížeNepomyšl,
IC:00426547 o posleytnutí dotace ve ýši ]2.500 Kč na pořízení lcrojů na
Staročeskémáje a pověření Josefa Lněníčka,starosty městyse Nepomyšl,
k

podpisu této smlouvy.

IIL neschvaluie:

XXX

IV. uklúdd starostovi

XXX

ZAVER

ad 20)

Poté poděkoval starosta městyse všem přítomným zq účasta jednání v 19,40
hodin ukončil.

ověřovatel zápisu
vladan strunz

ověřovatel zápisu

Martin Kaše

starosta
Josef Lněníček

V

Nepomyšli dne 27.6.2022

