Zápis č. 1/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách
Přítomni:
Omluveni:

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

Pan starosta Petr Slezák v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a
přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 7
zastupitelů z 9 a jednání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Petr Antoš a Tomáš Stávek, zapisovatelem
Ing. Eliška Kopřivová. Návrhová komise byla navržena ve složení Pavel Stávek, Jaroslav
Stávek a Jana Hádlíková.
Usnesení č. 1/1/209
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Petra Antoše a Tomáše Stávka, zapisovatelkou Ing.
Elišku Kopřivovou a návrhovou komisi ve složení Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana
Hádlíková.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Poté pan starosta seznámil všechny přítomné s programem dnešního jednání veřejného
zasedání ZO.
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Vyhlídková a propojovací cyklostezka Němčičky
Různé
Závěr

Usnesení č. 1/2/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje program jednání veřejného zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Následovalo schválení zápisu z veřejného zasedání ze dne 17. prosince 2008. Starosta
se dotázal přítomných zastupitelů na případné připomínky k tomuto zápisu a poté požádal o
jeho schválení.
Usnesení č. 1/3/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 17. 12. 2009.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
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2. Vyhlídková a propojovací cyklostezka
Starosta přítomné informoval, že je k podpisu připravena Smlouva o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Na základě této smlouvy obdrží
obec dotaci ve výši 2 931 891,61 Kč na realizaci projektu Vyhlídková a propojovací
cyklostezka. V současné době je dokončeno asfaltování cyklostezky, na jaře budou provedeny
terénní úpravy, výsadba aleje ovocných stromů a umístěna vyhlídková a odpočívací místa.
Starosta následně požádal o schválení této smlouvy.
Usnesení č. 1/4/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod – výše dotace 2 931 891,61 Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

3. Různé
Oblastní charita Břeclav předložila návrh financování pečovatelské služby
v Němčičkách pro rok 2009. Výše požadované dotace činí 178 000 Kč. V loňském roce
dotace činila 128 000 Kč. Starosta uvedl, že původně požadovaná částka byla 200 000 Kč, ale
po vznesení připomínek, předložení dokladů a s přihlédnutím na skutečnost, že předchozí dva
roky se příspěvek nezvyšoval, byla dohodnuta dotace ve výši 178 000 Kč. Starosta nechal
hlasovat.
Usnesení č. 1/5/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje dotaci Oblastní charitě Břeclav na rok 2009 ve výši
178 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro – 5 hlasů
Schváleno.

proti – 1 hlas

zdržel se – 1 hlas

Němčičští stárci podali žádost o pořádání Krojovaného plesu a o bezplatný pronájem
KD. Ples se bude konat 7. února 2009.
Usnesení č. 1/6/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje bezplatný pronájem KD pro konání Krojovaného
plesu dne 7. 2. 2009.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Český červený kříž Němčičky a Charitní sdružení Němčičky požádalo o bezplatný
pronájem KD a o příspěvek ve výši 2000 Kč na pořádání Besedy s důchodci, která se bude
konat v pátek 17. dubna 2009. Jedná se o tradiční, neziskovou akci, kde mají naši starší
spoluobčané možnost se sejít, pobavit se, a proto starosta navrhl uvedené žádosti schválit.
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Usnesení č. 1/7/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje bezplatný pronájem KD a příspěvek ve výši 2000 Kč
na pořádání Besedy s důchodci dne 17. 4. 2009.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Vzhledem k blížícímu se předání chráněných bytů do majetku obce je třeba vyřešit
dočasné zásobování objektů elektrickou energií, protože byty nelze nevytápět a standardní
připojení k síti E.ON prozatím není hotovo. Dodavatel stavby odebíral el. energii od Pavla
Čermáka, Němčičky 253, toto provizorní napojení je stále funkční. Starosta navrhl uzavření
smlouvy o úhradě spotřebované el. energie s Pavlem Čermákem po dobu nezbytně nutnou,
než budou byty připojeny k síti E.ON. Odhadem bude stanoven denní odběr energie v bytech,
poněvadž elektroměry nejsou ještě funkční.
Usnesení č. 1/8/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje uzavření smlouvy o úhradě spotřebované energie pro
chráněné byty po dobu nezbytně nutnou s panem Pavlem Čermákem, Němčičky 253.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

V lokalitě Nová hora je potřeba vybudovat ATS stanici k dotlakování vody, protože je
mezi touto lokalitou a přečerpávací stanicí malý výškový rozdíl. Starosta nechal zastupitele
hlasovat o souhlas s podpisem dodatku smlouvy ohledně této záležitosti s VaK Břeclav.
Usnesení č. 1/9/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje dodatek smlouvy o vybudování ATS stanice
v lokalitě Nová hora s VaK Břeclav.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Poté starosta dal prostor k diskusi:
Pan Jaroslav Stávek navrhl předložit k nahlédnutí vyúčtování financování pečovatelské služby
Oblastní charity Břeclav.
Ing. Richard Stávek se dotázal na povolení kácení ořešáků u ZD Němčičky. Starosta uvedl, že
všechny náležitosti byly splněny, dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Pan Stanislav Poláček upozornil na stále trvající a zhoršující se narušené sousedské vztahy
s rodinou Buchtovou. Dále navrhl řešit parkování vozidel na chodnících v obci vyhláškou.
Pan Jaroslav Stávek starostu upozornil, že pravděpodobně vyhláška k parkování vozidel
v obci již existuje z dřívější doby.
Pan Pavel Stávek navrhl zrealizovat vymáhání přestupků, ke kterým obecní vyhlášky
opravňují a v Němčičském čtení občany znovu na tuto skutečnost upozornit.
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Pan Tomáš Stávek navrhl, aby pracovníci obce odklízeli sníh na spojovacích chodnících
v obci.
Pan Jaroslav Stávek informoval o akcích na lyžařském vleku : 16. 1. 2009 v pořadu „Sama
doma“- vysílání z lyžařského vleku. Dne 24. 1. 2009 pořad s dechovkou a paní Ivanou
Slabákovou na lyžařském vleku.
Mgr. Petr Antoš informoval, že proběhla na obecním úřadě schůzka s rodiči některých
dospívajících dětí, které se nevhodně chovají na starém i novém hřbitově a na dalších místech
v obci. Tato schůzka měla za cíl rodiče upozornit a navrhnout sjednání nápravy.

Souhrn usnesení přednesla Ing. Eliška Kopřivová – viz příloha.

4. Závěr
Na závěr jednání poděkoval pan starosta přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva
obce Němčičky v 19:40 hod. ukončil.
Zapsala: Ing. Eliška Kopřivová, dne 20. 1. 2009

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Petr Antoš:

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

Ing. Eliška Kopřivová, zástupce starosty:

……………………………………

Tomáš Stávek:

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

Petr Slezák, starosta:

……………………………………
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 14. ledna 2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
-

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod – výše dotace 2 931 891,61 Kč
dotaci Oblastní charitě Břeclav na rok 2009 ve výši 178 000 Kč
bezplatný pronájem KD pro konání krojovaného plesu
bezplatný pronájem KD za účelem pořádání besedy s důchodci
příspěvek ve výši 2000 Kč na besedu s důchodci
uzavření smlouvy o úhradě spotřebované elektrické energie pro chráněné byty po dobu
nezbytně nutnou s Pavlem Čermákem, Němčičky 253
dodatek smlouvy o vybudování ATS stanice v lokalitě Nová hora s VaK Břeclav

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

návrh pana Jaroslava Stávka předložit vyúčtování financování pečovatelské služby
v Němčičkách
dotaz Ing. Richarda Stávka na kácení ořešáků u ZD Němčičky
upozornění pana Stanislava Poláčka na narušené sousedské vztahy s rodinou Buchtovou
návrh pana Stanislava Poláčka řešit vyhláškou parkování vozidel v obci
návrh pana Pavla Stávka zrealizovat vymáhání přestupků v souladu s obecními
vyhláškami
informace pana Jaroslava Stávka k akcím na lyžařském vleku
připomínku pana Tomáše Stávka k odklízení sněhu ze spojovacích chodníků v obci
informaci Mgr. Petra Antoše o schůzce rodičů problémových dětí na OÚ

Starostovi se ukládá zjistit náležitosti ohledně vyhlášky k parkování vozidel v obci.

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

………………………………..
Petr Slezák
starosta
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