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Zápis č. 6/2009 
 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 
20.00 hod. v zasedací místnosti  Obecního úřadu v Němčičkách 
 
Přítomni:  Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav 

Stávek, Pavel Stávek , Ing. Aleš Hádlík  
Omluveni:       Ing. Jan Stávek, Jana Hádlíková  
 
 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 7 
zastupitelů z 9 a jednání zastupitelstva je usnášeníschopné. 
 Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Stávek a Tomáš Stávek, zapisovatelem Ing. 
Eliška Kopřivová. Návrhová komise byla navržena ve složení  Mgr. Petr Antoš, Jaroslav 
Stávek a Ing. Aleš Hádlík.  
 
Usnesení č. 6/1/2009 
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Pavla Stávka a Tomáše Stávka, zapisovatelkou Ing. 
Elišku Kopřivovou a návrhovou komisi ve složení Mgr. Petr Antoš, Jaroslav Stávek a Ing. 
Aleš Hádlík.  
 
Výsledek  hlasování:   pro –  7  hlasů proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 

 
 
Poté pan starosta seznámil všechny přítomné s programem dnešního jednání veřejného 

zasedání ZO. 
 

1. Zahájení 
2. Informační systém datových schránek 
3. Různé 
4. Závěr                                                             

 
Usnesení č. 6/2/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje program jednání veřejného zasedání ZO.  
 
Výsledek  hlasování:   pro –7   hlasů          proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 

 
      
Následovalo schválení zápisu z veřejného zasedání ze dne 18. června 2009. Starosta se 

dotázal přítomných zastupitelů na případné připomínky k tomuto zápisu a poté požádal o jeho 
schválení. 
 
Usnesení č. 6/3/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
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2. Informační systém datových schránek 
  
 Na základě zákona č. 300/2008 Sb., kterým se zavádí systém datových schránek pro 

orgány veřejné moci, kterými jsou ze zákona všechny obce, byla také naší obci zřízena datová 
schránka. Ze zákona má právo do datové schránky vstupovat starosta, který může určit další 
osoby s přístupovými právy. Starosta navrhl, aby funkci administrátora vykonávala Martina 
Čermáková a další pověřenou osobou byla Eva Bauerová. Bude tak zajištěn nepřetržitý 
přístup k datové schránce Obce Němčičky. Starosta se dotázal na případné připomínky a 
nechal hlasovat. 

 
Usnesení č. 6/4/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje pro datovou schránku Obce Němčičky 
administrátorem Martinu Čermákovou a pověřenou osobou Evu Bauerovou. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 

 
 

3. Různé 
 

 Ing. Karlem Svobodou, zeměměřičským inženýrem, byl vytyčen pozemek 1900/25 o 
výměře 401 m² v trati Zelničky, který by měl být směněn s pozemkem parc. č. 1902 o výměře 
401 m² paní Marie Trödlerové. Starosta navrhl zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 
1900/25 a nechal hlasovat. 
 
Usnesení č. 6/5/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1900/25 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 V souvislosti s předchozím bodem navrhl starosta zveřejnění záměru pronájmu 
pozemků parc.č. 1900/24 o výměře 257 m² a parc. č. 1900/23 o výměře 389 m². Jedná se o 
pozemky, které byly nově zaměřeny v trati Zelničky v souvislosti s vytyčením pozemku parc. 
č. 1900/25.  V současnosti je užívá paní Renata Hrabcová. 
 
Usnesení č. 6/6/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 
1900/23 a 1900/24. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 Firma Exel Czech Republic s. r. o. má možnost poskytnout obci finanční dar ve výši 
360 000 Kč. Starosta se dotázal přítomných zastupitelů, kdo souhlasí s přijetím tohoto daru a 
nechal hlasovat. 
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Usnesení č. 6/7/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje přijetí finančního daru ve výši 360 000 Kč od fy 
Exel Czech Republic s. r. o.. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 Fotbalový oddíl TJ Sokol Němčičky požádal o poskytnutí dotace na činnost 
fotbalového oddílu ve výši cca 40 až 50 tis. Kč na fotbalovou sezónu 2009/2010. Dotace by 
byla použita na nákup míčů, dresů, pro realizaci lepší přípravy hráčů – pronájem hřiště při 
soustředění, pronájem haly, výdaje související s tréninkem apod. 
 Starosta vyzval pana Davida Ludína, který byl za fotbalový oddíl přítomen, aby se 
k tomuto tématu vyjádřil. „Záměrem je vytvořit dobré podmínky pro cizí hráče. Ze 
schválených  finančních prostředků by se postupně čerpaly peníze na materiál, míče, dresy, 
případně permanentky do bazénu nebo sauny, nikoliv na finanční odměnu pro cizí hráče.“ 
 Vzhledem k tomu, že i na poradě zastupitelů, která předcházela veřejnému zasedání 
byla k tomuto tématu rozsáhlá diskuze, a je potřeba tuto záležitost ještě projednat, navrhl 
starosta tento bod jednání odložit a nechal hlasovat. 
 
Usnesení č. 6/8/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje odklad projednávání žádosti o dotaci pro fotbalový 
oddíl TJ Sokol Němčičky na další veřejné zasedání. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 ZD Němčičky požádalo o odkoupení pozemků parc. č. PK 1215 o výměře 2 244 m² a 
PK 1216 o výměře 11 376 m² za účelem výsadby vinice. Jde o pozemky  v trati Hrubé 
odměry.  Starosta navrhl zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků a nechal hlasovat. 
 
Usnesení č. 6/9/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. PK 
1215 a 1216 
. 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  zdržel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 ZD Němčičky požádalo o souhlas ke klučení trvalého porostu – meruňkového sadu na 
pozemcích v majetku obce. Sad je již přestárlý a jeho obdělávání je ekonomicky nerentabilní. 
Pan Pavel Stávek upozornil, že i trvalá kultura, tedy stromy meruněk jsou dle zákona 
majetkem obce a navrhl, aby likvidace a případný zisk ze dřeva zůstal v režii obce. 
 
Starosta nechal hlasovat, kdo je pro udělení souhlasu s klučením meruňkového sadu pro ZD 
Němčičky. 
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Usnesení č. 6/10/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje klučení meruňkového sadu na pozemcích 
v majetku obce. 
. 
Výsledek  hlasování:   pro –2  hlasy    proti – 5 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 
Neschváleno 
 
 
Starosta nechal hlasovat, kdo není pro udělení souhlasu s klučením meruňkového sadu pro ZD 
Němčičky. 
 
Usnesení č. 6/11/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje klučení meruňkového sadu na pozemcích 
v majetku obce. 
. 
Výsledek  hlasování:   pro – 3  hlasy  proti – 2 hlasy  zdržel se – 2 hlasy 
Neschváleno 
 
Starosta zjistí další podrobnosti, které souvisí s likvidací sadu, zejména finanční otázku. 
 
 

 Paní Daniela Čapková podala žádost o prominutí platby stočného za rok 2008. Paní 
Čapková se nevlastní vinou dostala do velmi závažné sociální situace. Starosta navrhl platby 
prominout a nechal o tom hlasovat. 

   
Usnesení č. 6/12/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje prominutí platby stočného za rok 2008 paní Daniele 
Čapkové. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 7  hlasů  proti – 0 hlasů  držel se – 0 hlasů 
Schváleno. 
 
 
 František a Radek Varmužovi požádali Obec Němčičky o poskytnutí půjčky ve výši 
17 000 Kč na sepsání exekutorského zápisu, aby nedošlo k prodeji jejich rodinného domu. 
Starosta nechal zastupitele hlasovat. 
 
Usnesení č. 6/13/2009 
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje žádost o půjčku bratrům Varmužovým. 
 
Výsledek  hlasování:   pro – 0  hlasů  proti – 7 hlasů  držel se – 0 hlasů 
Neschváleno 
 
  

Starosta informoval, že připraví metodiku pro výběr ubytovacího poplatku od 
návštěvníků obce a na příštím veřejném zasedání se bude tato záležitost projednávat. 
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Poté dal starosta prostor k diskuzi. 
 
Pan Jaroslav Stávek navrhl, aby podobně, jak se plánují vybírat poplatky za ubytované hosty 
v obci, byly také vybírány i poplatky za hosty ve sklepech. 
Pan Jiří Stávek upozornil na ztrátu asi 300 ks  0,7 l lahví z kotelny KD. 
Pan Procinger upozornil na erozi z polí za jeho domem, není tam vyřešen svod vody. Starosta 
o problému ví, byl na místě. Ze zákona si musí vlastník pozemku vyřešit vodu ze svého pole. 
V tomto případě se jedná o vlastníka pozemku, který není občanem Němčiček a bude proto 
vyzván dopisem, aby tuto záležitost řešil. 
Ing. Libor Hádlík dodatečně upozornil, že před zavalením jeho sklepa jezdily v ulici Za 
humny auta nad 3,5 t i přes zákaz . Dále upozornil na svod dešťových vod ze střech některých 
domů na komunikaci, nikoliv do kanalizace. 
Pan Karel Doležal upozornil na nedostatečné svedení vod z pozemků. Dále podotkl, aby 
navrhované poplatky byly také vybírány za hosty ve sklepech. 
 
 
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 ve 20:45 hod. ukončil. 
 
Zapsala:  Ing. Eliška Kopřivová, dne 22. 7. 2009 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
 
Tomáš Stávek:                                                                      Pavel Stávek:  
          
 
 
.............................................                                             ............................................... 
 
 
 
                  
Ing. Eliška Kopřivová, zástupce starosty:                               Petr Slezák, starosta: 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 
konaného dne 15.července 2009 

 
 
 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
 
- pro datovou schránku Obce Němčičky administrátorem Martinu Čermákovou a pověřenou 

osobou Evu Bauerovou 
- zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1900/25 
- zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 1900/23 a 1900/24 
- přijetí finančního daru ve výši 360 000 Kč od fy Exel Czech Republic s. r. o. 
- přesunutí bodu ohledně dotace na činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Němčičky na další 

veřejné zasedání 
- zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. PK 1215 a 1216 
- prominutí platby stočného za rok 2008 paní Daniele Čapkové 
 
Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje: 
 
- klučení trvalého porostu – meruňkového sadu pro ZD Němčičky 
- půjčku Františku a Radku Varmužovým ve výši 17 000 Kč 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
- návrh pana Jaroslava Stávka, aby podobně jak se plánují vybírat poplatky za ubytované 

hosty v obci byly vybírány i poplatky za hosty ve sklepech  
- upozornění pana Jiřího Stávka na ztrátu lahví z kotelny KD 
- podnět pana Jana Procingera – problém s povrchovou vodou z polí za jeho domem při 

přívalových srážkách 
- upozornění Ing. Libora Hádlíka na nedodržení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice Za 

humny a na nevhodné odvádění vody ze střech některých rodinných domů 
- upozornění pana Karla Doležala na nedostatečné svedení vod z pozemků. Návrh, aby 

poplatky byly také vybírány za hosty ve sklepech. 
 
 

Starostovi se ukládá: 
 
-     vypracovat metodiku pro vybírání ubytovacích poplatků od návštěvníků obce 
-    zjistit náležitosti ohledně klučení meruňkového sadu na pozemcích obce, zejména 
 finanční  otázku 
 
 
 
…………………………….                                          ……………………………….. 
Ing. Eliška Kopřivová     Petr Slezák     
zástupce starosty                                                                   starosta 


