Zápis č. 5/2008
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 26. května 2008 ve 20.00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách
Přítomni:

Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Pavel
Stávek, Jana Hádlíková, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Ing. Bc. Jan Stávek

Pan starosta Petr Slezák ve 20.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a
přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 9
zastupitelů z 9 a jednání zastupitelstva je tedy usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Stávek a Ing. Aleš Hádlík, zapisovatelem
Ing. Eliška Kopřivová. Návrhová komise byla navržena ve složení Mgr. Petr Antoš, Jana
Hádlíková, Tomáš Stávek.
Usnesení č. 5/1/2008
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Stávka a Ing. Aleše Hádlíka, zapisovatelkou Ing.
Elišku Kopřivovou a návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Antoš, Jana Hádlíková, Tomáš
Stávek.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Poté pan starosta seznámil všechny přítomné s programem dnešního jednání veřejného
zasedání ZO.
Program dnešního zasedání byl zveřejněn takto:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 2/2008
3. Vinařské muzeum
4. Dotace z Jihomoravského kraje
5. Odpadové hospodářství
6. Různé
7. Závěr
Starosta požádal zastupitele obce o schválení tohoto programu.
Usnesení č. 5/2/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje výše uvedený program jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Program zasedání byl schválen.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Následovalo schválení zápisu z veřejného zasedání ze dne 18. dubna 2008. Starosta se
dotázal přítomných zastupitelů, zda mají připomínky k tomuto zápisu a poté požádal o jeho
schválení.
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Usnesení č. 5/3/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 18. 4. 2008.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

2. Rozpočtové opatření č. 2/2008
Rozpočtové opatření na požádání starosty přečetla Martina Čermáková. Rozpočtovým
opatřením se zvyšují příjmy a výdaje Obce Němčičky o 1 272 000 Kč. Po přečtení a dotázání
se na případné připomínky požádal starosta o schválení tohoto rozpočtového opatření.
Usnesení č. 5/4/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2008.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlas

3. Vinařské muzeum
Starosta přítomné informoval o jednáních s majitelem Hulatova sklepa v ul. Za
Humny, panem Horkým, a seznámil zastupitele obce s náležitostmi smlouvy o nájmu
Hulatova sklepa za účelem zřízení vinařského muzea. Tato smlouva bude uzavřena na dobu
20 let, majitel navrhl symbolické nájemné 1 Kč/rok a stanovil podmínku, aby se zde nekonaly
zájezdy a výdělečné akce podobného typu. Bude zde vybudována expozice o historii vinařství
a vinohradnictví v naší obci, informační koutek cestovního ruchu a prezetance místních
vinařů. Prezentovat se budou vína od němčičských vinařů, kteří podnikají na základě
živnostenského listu a zaplatí si zde výstavní vitrínu. Starosta požádal o schválení smlouvy
o .lpronájmu objektu pro Obec Němčičky.
Usnesení č. 5/5/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje smlouvu o pronájmu Hulatova sklepa pro Obec
Němčičky.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

K tomuto tématu se následovala diskuse :
Pan Pavel Stávek navrhl, aby se na vybavení muzea finančně spolupodílel i místní vinařský
spolek.
Ing. Bc. Jan Stávek namítl, že tato možnost je nereálná, ve spolku vinařů jsou lidi, kteří víno
neprodávají jako živnostníci, nebudou tam víno vystavovat, není proto důvod, aby přispívali.
Mgr. Petr Antoš se dotázal na cenu zmiňované vitríny a vyjádřil souhlas s názorem Jana
Stávka. Starosta odpověděl, že přibližně bude vitrína stát 10 000 Kč.
Paní Růžena Cvanová navrhla, aby měli možnost se nějakou formou představit i místní drobní
vinaři.
Paní Jana Hádlíková navrhla možnost reklamní vitríny vinařům za úplatu pronajímat.
Ing. Bc. Jan Stávek se zajímal, zda již existuje nákres interiéru muzea a navrhl pověřit tímto
slečnu Alenu Šmídovou, která je ochotná návrh vypracovat.
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4. Dotace z Jihomoravského kraje
Obec Němčičky obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok
2008 v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 136 000 Kč. Dotace bude použita na
financování úroků z úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV v naší obci. Starosta požádal
zastupitelstvo o schválení přijetí této dotace a schválení smlouvy s JMK o poskytnutí výše
uvedené dotace.
Usnesení č. 5/6/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje přijetí účelové dotace z JMK na rok 2008 v rámci
Programu rozvoje venkova a schválení smlouvy s JMK o poskytnutí této dotace
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

5. Odpadové hospodářství
Akciová společnost Hantály zaslala obci návrh nové smlouvy o poskytování
komplexních služeb v odpadovém hospodářství. Tato smlouva reaguje na připomínky, které
byly ke službám poskytovaným společností Hantály vzneseny na minulých jednáních ZO.
Hantály nyní navrhují za své služby cenu o 10 000 Kč nižší než fa van Gansenwinkel, se
kterou rovněž probíhalo jednání. Starosta se dotázal zastupitelů, kdo souhlasí s uzavřením této
nové smlouvy se společností Hantály.
Usnesení č. 5/7/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje smlouvu s akciovou společností Hantály o
poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Vzhledem k tomu, že bylo schváleno uzavření nové smlouvy se společností Hantály,
požádal starosta ZO o schválení zrušení usnesení č. 2/4/2008.
Usnesení č. 5/8/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zrušení usnesení č.2/4/2008.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Společnost ASEKOL, která provádí zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, zaslala
Obci Němčičky návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Systém bude
provozován v rámci sběrného dvora a provozovatel systému poskytne obci za zajištění
zpětného odběru finanční odměnu ve výši až 10 000 Kč. Starosta požádal o souhlas
s uzavřením této smlouvy.
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Usnesení č. 5/9/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje smlouvu se společností ASEKOL o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení.
Výsledek hlasování: pro – 8 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 1 hlas

5. Různé
Na veřejnou nabídku prodeje pozemků parc. č. 2078 a 2100/15 v trati Lúčky
zareagoval pan Zbyněk Slezák, který za tyto pozemky nabídl cenu ve výši 7 Kč za m².
Zastupitelé na poradě dospěli k názoru, že nabízená cena je nízká. Vzhledem ke skutečnosti,
že v předchozích případech prodeje pozemků ve stejné lokalitě byla ujednaná cena 20 Kč za
m², ukládá se starostovi tuto cenu s výše uvedeným zájemcem projednat.

Němčičští stárci a stárky žádají v souvislosti s konáním tradičních krojovaných hodů o
bezplatný pronájem KD a nádvoří. Hody se budou konat v termínu 4. – 7. července 2008.
Starosta nechal o tomto hlasovat.
Usnesení č. 5/10/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky souhlasí s bezplatným pronájmem KD a nádvoří němčičským
stárkům na tradiční krojované hody.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Dále se stárci a stárky obrátili na ZO s prosbou o finanční půjčku na zabezpečení
tradičních hodů. Jedná se o 50 000 Kč, částka bude splacena do 31. července 2008. Jelikož je
jednou z našich priorit podpora tradic a folklóru a zajištění hodů je nákladná záležitost,
požádal starosta o schválení této žádosti o půjčku.
Usnesení č. 5/11/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje půjčku němčičským stárkům ve výši 50 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

V souvislosti s pořádáním hodů starosta přislíbil pořadatelům pomoc ve formě zajištění a
zaplacení stravy pro muzikanty.
Pan Jiří Stávek požádal o zakoupení barvy na nátěr konstrukce „muzikantské búdy“ na
nádvoří KD – stárci by ji natřeli. Starosta barvu zařídí.
Vzhledem k rozrůstajícím se aktivitám svazku obcí Modré Hory požádal starosta ZO o
souhlas s využíváním osobního automobilu FABIA také pro tento svazek obcí. Jednou ročně
bude provedeno vyúčtování a svazku bude vystavena faktura za používání vozidla.
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Usnesení č. 5/12/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje využívání osobního automobilu FABIA pro Svazek
obcí Modré Hory.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Občanské sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
RADOST Prostějov, oslovilo naši obec se žádostí o finanční příspěvek na činnost. Vzhledem
k tomu, že tato organizace nemá žádný bližší vztah k naší obci, navrhl starosta tuto žádost
zamítnout a nechal o tomto hlasovat.
Usnesení č. 5/13/2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zamítnutí žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, Klub Radost Prostějov.
Výsledek hlasování: pro – 9 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Dále starosta připomněl , že ve dnech 30. a 31. 5. 08 proběhne v katastru naší obce Agrotec
rallye, uzavřena bude cesta od Velkých Pavlovic a Horních Bojanovic. Průjezdná bude
komunikace od Bořetic.

Poté starosta dal prostor k diskusi:
Pan Tomáš Stávek oznámil brigádu Mysliveckého sdružení Němčičky na sběr
pneumatik v trati „Puclety“, která bude v sobotu 31. 5 .08 a požádal o zapůjčení traktoru.
Starosta zapůjčení schvaluje pod podmínkou, že traktor bude řídit zaměstnanec obce, nebo
Tomáš Stávek.
Ing. Bc. Jan Stávek podal informace ohledně diplomové práce absolventky
Zahradnické fakulty v Lednici, která se podrobně zabývá krajinou a zelení obce Němčičky,
zahrnuje mapy, nákresy a fotografie. Jelikož se zde pojednává mimo jiné i o veřejné zeleni,
navrhl pan Stávek uveřejnit alespoň některé nákresy v Němčičském čtení. Starosta uvedl, že
uzávěrka nového čísla zpravodaje již proběhla, přislíbil však, že pokud nákresy obdrží
následující den, tzn. 27. 5. 08, budou do zpravodaje zahrnuty.
Pan Pavel Stávek informoval o brigádě, kterou pořádá v pátek 30. 5. 08 na dětském
hřišti místní ODS – bude se natírat plot.
Pan Jaroslav Stávek upozornil na neustávající problém vyvážení nevhodného a
zakázaného odpadu na skládku „Pod Šumberky“ a na pálení nebezpečného odpadu v obci.
Dále oznámil, že Oddíl plavání pořádá dne 21. 6. nultý ročník triatlonu s účastí 100 - 150
závodníků a ve dnech 7. 6. a 8. 6. proběhne v naší obci evropský závod v in-line bruslení,
který pořádá SKI-KLUB Junior Brno ve spolupráci s TJ Sokol oddíl lyžování a Obcí
Němčičky. Po oba tyto dny bude uzavřena hlavní cesta od křižovatky u KD po prostřední
zastávku busu a to v sobotu v době od 7 do 17 hod. a v neděli od 7 do 16 hod. Tohoto závodu
se zúčastní přibližně 120 - 140 závodníků a očekává se velká účast veřejnosti.
Následně se občané začali zajímat, kde bude parkovat tolik automobilů, jakým
způsobem se bude usměrňovat doprava v obci. Starostovi byl uložen úkol, aby osobně
navštívil občany a na tento závod je upozornil.
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Paní Růžena Cvanová navrhla upozornit občany na závod hlášením ve veřejném
rozhlase a při té příležitosti je vyzvat, aby si uklidili před svými domy.
Pan Jaroslav Stávek vytkl starostovi, že nepředložil dnes k projednání žádost Ing.
Richarda Stávka o odkoupení pozemku za bytovkou. Na minulém veřejném zasedání byla tato
žádost odložena s tím, že bude projednána po předložení geometrického plánu a ten byl dnes
dodán na OÚ. Starosta odpověděl, že tato žádost se bude projednávat na nejbližším veřejném
zasedání ZO, protože geometrický plán byl na OÚ dodán až dnes, t. j. 26. 5. 08 odpoledne a
nebyl prostor zapracovat projednávání této žádosti do již připraveného jednání.
Starosta vyzval zastupitele obce, aby do příštího veřejného zasedání předložili návrhy
na využití pozemku parc. č. 2160/24. Jedná se o pozemek u koupaliště, který bude v nejbližší
době opět ve vlastnictví Obce Němčičky.
Souhrn usnesení přednesla Ing. Eliška Kopřivová – viz příloha.

6. Závěr
Na závěr jednání poděkoval pan starosta přítomným za účast a veřejné zasedání
zastupitelstva obce Němčičky ve 21:20 hod. ukončil.

Zapsala: Ing. Eliška Kopřivová, dne 28. 5. 2008

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Stávek:

.............................................

Ing. Eliška Kopřivová, zástupce starosty:

……………………………………

Ing. Aleš Hádlík:

...............................................

Petr Slezák, starosta:

……………………………………
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 26. května 2008
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
-

rozpočtové opatření č. 2/2008
nájemní smlouvu na objekt Hulatova sklepa
přijetí účelové dotace z JmK na rok 2008 v rámci Programu rozvoje venkova ve výši
136 000 Kč na úroky z úvěru na výstavbu kanalizace a ČOV
novou smlouvu se společností Hantály o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství
zrušení usnesení č. 2/4/2008
smlouvu se společností ASEKOL o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
bezplatný pronájem KD a nádvoří němčičským stárkům na tradiční krojované hody
půjčku ve výši 50 000 Kč němčičským stárkům se splatností do 31.7.2008
souhlas s využíváním osobního automobilu FABIA pro Svazek obcí Modré Hory
zamítnutí žádosti Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost
Prostějov

Zastupitelstvo obce Němčičky ukládá starostovi:
-

projednat s panem Zbyňkem Slezákem případný prodej pozemků parc. č. 2078 a 2100/15
za cenu 20Kč/ m²
osobně upozornit občany na závod INLINE ALPINE EUROPACUP 2008, který proběhne
ve dnech 7. a 8. 6. 2008 a na omezení, která budou s touto akcí spojena.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

diskusi občanů k vinařskému muzeu
oznámení brigády Mysliveckého sdružení dne 31.5. a vypůjčení traktoru na tuto akci
oznámení brigády pořádané ODS na dětském hřišti dne 30.5.
Agrotec rallye proběhne ve dnech 30. a 31.5. v katastru obce
Návrh Ing.Bc. Jana Stávka zveřejnit v Němčičském čtení nákresy, týkající se veřejné
zeleně v obci
informace pana Jaroslava Stávka k závodu INLINE ALPINE EUROPACUP 2008 a
k nultému ročníku triatlonu
upozornění pana Jaroslava Stávka na pokračující vyvážení nevhodných odpadů na skládku
„pod Šumberky“a zakázané pálení odpadu v obci
výtku pana Jaroslava Stávka ohledně neprojednávané žádosti
výzvu starosty k předložení návrhů na využití pozemku 2160/24

…………………………….
Ing. Eliška Kopřivová
zástupce starosty

………………………………..
Petr Slezák
starosta
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