Zápis č. 2/2009
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 19. února 2009 v 19.00
hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách
Přítomni:
Omluveni:

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

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 Jana Hádlíková, zapisovatelem
Ing. Eliška Kopřivová. Návrhová komise byla navržena ve složení Pavel Stávek, Jaroslav
Stávek a Ing. Aleš Hádlík.
Usnesení č. 2/1/2009
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Petra Antoše a Janu Hádlíkovou, zapisovatelkou
Ing. Elišku Kopřivovou a návrhovou komisi ve složení Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Ing.
Aleš Hádlík.
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.
5.

Zahájení
Rozpočet obce Němčičky na rok 2009
Investiční záměry na rok 2009 a 2010
Různé
Závěr

Usnesení č. 2/2/2009
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 14. ledna 2009. Starosta se
dotázal přítomných zastupitelů na případné připomínky k tomuto zápisu a poté požádal o jeho
schválení.
Usnesení č. 2/3/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 14. 1. 2009.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
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2. Rozpočet
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu od 2. února 2009.
Zastupitelé byli s tímto návrhem podrobně seznámeni na pracovní poradě. Rozpočet je
navržen takto – příjmy: 8 426,1 tis. Kč, výdaje: 14 077,1 tis. Kč a financování 5 651 tis. Kč.
Starosta se dotázal na případné připomínky a poté nechal hlasovat.
Usnesení č. 2/4/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje rozpočet na rok 2009 takto:
příjmy 8 426,1 tis. Kč, výdaje 14 077,1 tis. Kč a financování 5 651 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Starosta požádal zastupitelstvo o zmocnění provádět rozpočtová opatření schváleného
rozpočtu na rok 2009 ve výši max. 500 tis. Kč na straně příjmů, výdajů a financování
v jednom kalendářním měsíci. S takto provedenými rozpočtovými opatřeními by byli
zastupitelé na nejbližším veřejném zasedání seznámeni.
Usnesení č. 2/5/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření ve výši
max. 500 tis. Kč na straně příjmů, výdajů a financování v jednom kalendářním měsíci.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

3. Investiční záměry na rok 2009 a 2010
Starosta seznámil přítomné s plánovanými investičními záměry.
1. Víceúčelové hřiště – dotace z Regionálního operačního programu (ROP) nebyly naší
obci přiděleny, nicméně při další příležitosti bude žádost opět podána.
2. Chodníky – především se jedná o vybudování chodníku ke hřbitovu, dále chodníku od
č. p. 26 ke škole a rekonstrukce komunikace od č. p. 93 až pod kulturní dům, a to
v hodnotě přibližně 3 mil. Kč. Starosta nechal zastupitele o tomto záměru hlasovat.
Usnesení č. 2/6/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje investiční záměr: Výstavba a rekonstrukce chodníků.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

3. Osvětlení v obci – starosta poukázal na častou výměnu žárovek u stávajících lamp,
která je poměrně nákladná. Při rekonstrukci osvětlení by se vyměnily pouze hlavice za
světla trubicová, u kterých je možná regulace svítivosti. Tímto se předpokládá úspora
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na elektrické energii přibližně 30%. Přibližná cena rekonstrukce je 350 000 Kč.
Starosta požádal zastupitele o hlasování o tomto záměru.
Usnesení č. 2/7/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje investiční záměr: Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

4. Různé
Projekt EGON je projekt Ministerstva vnitra vztahující se k veřejné správě. V rámci
tohoto projektu lze nyní podávat prostřednictvím Městského úřadu Hustopeče žádost o
poskytnutí dotace ve výši 58 259 Kč, vlastní zdroje obce jsou ve výši 10 281 Kč. Dotace bude
poskytnuta na dovybavení pracoviště CzechPOINTu - konkrétně na nákup výpočetní
techniky a služeb. V souvislosti s tímto projektem starosta požádal o schválení „Podmínek pro
rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a nechal hlasovat.
Usnesení č. 2/8/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje Podmínky pro rozhodnutí o poskytnutí dotace –
projekt EGON.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

V souvislosti s předchozím bodem je potřebné schválit smlouvu s Městem Hustopeče
o administraci tohoto projektu. Obec uhradí za tuto službu 1 000 Kč. Tento náklad je
uznatelným nákladem projektu a lze na něj použít dotační prostředky.
Usnesení č. 2/9/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje smlouvu s Městem Hustopeče o administraci
projektu EGON.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Obec obdržela oznámení o porušení obecně závazné vyhlášky o pohybů psů. K tomuto
narušení došlo v sobotu 7. února 2009 paní Kateřinou Janů, bytem Němčičky 47. Dotyčná
bude pozvána na jednání, její chování bude prošetřeno a při prokázání porušení obecně
závazné vyhlášky jí bude udělena sankce.
Český zahrádkářský svaz, sdružení vinařů Němčičky podal žádost o bezplatný
pronájem KD za účelem pořádání Vinařského plesu, který se konal v sobotu 14. února 2009.
K tomuto bodu se někteří přítomní vyjádřili. Mgr. Petr Antoš navrhl zrušit poplatky za
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pronájem KD úplně, protože většině organizací byly poplatky na žádost prominuty. Jiří
Stávek a Pavel Stávek navrhli důsledně dodržovat „Kalendář akcí“. Tento rozpis akcí by byl
schválen v dostatečném předstihu, aby nedošlo k situaci z nedávné doby, kdy byly pořádány
dva plesy v rozmezí jednoho týdne se stejnou hudbou a byla tím ovlivněna návštěvnost
druhého plesu. Starosta diskusi ukončil s návrhem odložit tento bod na příští zasedání a
vyzval zástupce sdružení vinařů, aby do té doby předložili vyúčtování Vinařského plesu.

Pan Stanislav Kotlár, Velké Pavlovice, projevil písemně zájem o pozemky v katastru
obce – konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 2160/24, 2160/25, 2160/26 a 2160/37 – jde o
pozemky za parkovištěm směrem k Bořeticím. Starosta nechal hlasovat o této žádosti.
Usnesení č. 2/10/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje žádost pana Stanislava Kotlára o koupi pozemků
v k.ú. Němčičky.
Výsledek hlasování: pro – 0 hlasů
Neschváleno.

proti – 7 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Policie ČR, obvodní oddělení Velké Pavlovice, zaslalo pravidelnou zprávu o
bezpečností situaci v roce 2008 v naší obci.
Český klub nedoslýchavých HELP, se sídlem v Uherském Hradišti zaslal žádost o
finanční příspěvek na provoz poradenského centra v Břeclavi. Rozpočet nákladů poradny
v Břeclavi na letošní rok je cca 23 tis. Kč. Starosta nechal o příspěvku hlasovat.
Usnesení č. 2/11/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje žádost Českého klubu nedoslýchavých HELP o
příspěvek.
Výsledek hlasování: pro – 0 hlasů
Neschváleno.

proti – 6 hlasů

zdržel se – 1 hlas

Slečna Lenka Zechmeisterová, která zabezpečuje grafickou činnost při vydávání
našeho zpravodaje projevila zájem o místo šéfredaktorky zpravodaje. Starosta nechal
hlasovat.
Usnesení č. 2/12/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje slečnu Lenku Zechmeisterovou šéfredaktorkou
Němčičského čtení
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů
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Starosta dále navrhl, aby se zástupcem šéfredaktorky stal pan Jaroslav Slezák a nechal
o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2/13/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zástupcem šéfredaktorky Němčičského čtení pana
Jaroslava Slezáka
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Dále starosta požádal zastupitelstvo o schválení mimořádné odměny pro pana
Jaroslava Slezáka za dlouholetou práci při vydávání Němčičského čtení ve výši 10 000 Kč.
Usnesení č. 2/14/2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje mimořádnou odměnu pana Jaroslavu Slezákovi ve
výši 10 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů
Schváleno.

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Poté starosta dal prostor k diskusi:
Pan Jiří Stávek navrhl dovybavit KD nářadím (lopaty, smetáky, prodlužovací kabely ap.) dále
nainstalovat žaluzie do přízemí KD a rovněž do sálu ze strany od dvora..
Paní Iveta Rozinková poznamenala, že se z KD ztrácí věci. Navrhla, aby v případě nemoci
nebo jiné nepřítomnosti správce objektu byly předávány všechny klíče odpovědnému
zástupci.
Paní Jana Hádlíková navrhla po každé akci zkontrolovat stav KD dle provozního řádu.
Pan Pavel Čermák se dotázal na instalaci ovládacího panelu čerpadla ke kotli v KD.
Souhrn usnesení přednesla Ing. Eliška Kopřivová – viz příloha.

5. Závěr
Na závěr jednání poděkoval pan starosta přítomným za účast a veřejné zasedání zastupitelstva
obce Němčičky v 19:45 hod. ukončil.
Zapsala: Ing. Eliška Kopřivová, dne 20. 2. 2009
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Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Petr Antoš:

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

Ing. Eliška Kopřivová, zástupce starosty:

……………………………………

Jana Hádlíková:

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

Petr Slezák, starosta:

……………………………………
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 19. února 2009
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
-

rozpočet na rok 2009 ve výši příjmy: 8 426,1 tis. Kč, výdaje: 14 077,1 tis. Kč a
financování: 5 651 tis. Kč
zmocňuje starostu k provádění rozpočtových opatření ve výši max. 500 tis. Kč na straně
příjmů, výdajů a financování v jednom kalendářním měsíci
investiční záměr: Výstavba a rekonstrukce chodníků
investiční záměr: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Podmínky pro rozhodnutí o poskytnutí dotace – projekt EGON
smlouvu s Městem Hustopeče o administraci projektu EGON
slečnu Lenku Zechmeisterovou šéfredaktorkou Němčičského čtení
zástupcem šéfredaktorky Němčičského čtení pana Jaroslava Slezáka
mimořádnou odměnu panu Jaroslavu Slezákovi ve výši10 000 Kč

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje:
-

žádost pana Stanislava Kotlára o koupi pozemků v k.ú. Němčičky- parc. č. 2160/24,
2160/25, 2160/26 a 2160/37
žádost Českého klubu nedoslýchavých HELP o příspěvek

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

oznámení o porušení OZV o pohybu psů
návrh Mgr. Petra Antoše zrušit poplatky za pronájem KD
návrh pana Jiřího Stávka a pana Pavla Stávka sestavit vždy s dostatečným předstihem
„Kalendář akcí“
žádost ČZS - spolku vinařů o bezplatný pronájem KD na Vinařský ples
zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2008
návrh pana Jiřího Stávka dovybavit KD nářadím a nainstalovat do zbývajících oken
žaluzie
upozornění paní Ivety Rozinkové na ztrácení věcí z KD
návrh paní Jany Hádlíkové kontrolovat po každé akci stav KD dle provozního řádu
dotaz pana Pavla Čermáka na instalaci ovládacího panelu čerpadla ke kotli v KD

Starostovi se ukládá :
-

vypracovat provozní řád KD

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

………………………………..
Petr Slezák
starosta
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