


Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další čtvrtletí a tím i nové číslo Němčičského čtení.

Po krátkém působení v úřadu bych Vás rád seznámil s chodem naší obce. Asi
bych začal tím, že Vám přiblížím, jak pracují okresní úřady, respektive jak stát
jenom slibuje a nekoná.

Jeden příklad za všechny. Po jednání s panem ředitelem Okresního
pozemkového úřadu v Břeclavi a po seznámení se s plánovanými investicemi pro
rok 2019, které má zaštiťovat stát jak na projekty, tak na výstavbu, jsme došli
k závěru, že bohužel stát tyto peníze má, ale nechce je poskytnout. Je potřeba
připomenout, že při poslední návštěvě bývalého starosty Fil ipa Stávka a předsedy
MS ODS Pavla Stávka na okresním pozemkovém úřadu se bohužel pana ředitele
nezeptali , kolik má přislíbeno finančních prostředků na plánované akce pro okres Břeclav. Vyžadovali totiž
sloučení dvou investic dohromady a to cestu na ulici Nová hora a cyklostezku etapa 2 Němčičky – Bořetice.
Chtěli , aby se to co nejdříve realizovalo, a proto chtěli tyto projekty řešit jako jeden celek. Bohužel důležitá
věc, na kterou se opravdu nezeptali , je, „kolik má okresní pozemkový úřad peněz na plánované akce pro celý
okres“. Když jsem se na to zeptal já, tak mi bylo sděleno, že na celý okres pro rok 2019 má pan ředitel
přislíbeno 14 mil. Kč, ale už nyní má připravené projekty za 17 mil. Kč, tudíž už teď mu chybí 3 mil. Kč. Po
vypočtení ceny na ulici „Nová hora“ byl hrubý odhad 12 až 15 mil. Kč, takže není reálné, aby nám pozemkový
úřad zafinancoval jednu akci a zbytek okresu se jenom díval. A to v tom není započtena cyklostezka etapa 2
Němčičky – Bořetice. Po tomto zjištění je nutné se rozhodnout, zda budeme realizovat cyklostezku nebo ulici
Nová hora. I tak to není možné zbudovat v roce 2019, a proto se budu snažit získat peníze pro obec přímo
na ministerstvu.

V březnu proběhne malování vnitřních prostor obecního úřadu, proto bude chod na nezbytnou dobu
omezen. Bližší termín bude vyhlášen obecním rozhlasem.
Dále řešíme malé úpravy kulturního domu tak, aby zůstal využitý jako doposud a zlepšily se podmínky

užívání.
Děkuji všem, kteří se účastní jakýchkoliv akcí v kulturním domě za pochopení při vytápění. Je zde

namontováno nové tepelné čerpadlo, tak je topení složitější a teplota kolísá. Toto je zkušební sezóna a na
příští rok již budeme vědět, co a jak.
Také máme další zkušenosti s úklidem sněhu a použitím nového kartáče na sníh. Dá se říci, že se toho

obecní pracovníci zhosti l i dobře a jsou na to vcelku kladné odezvy. Jen prosím majitele osobních vozidel, aby
neparkovali na chodnících. Ty se potom nedají technikou uklízet, to platí i pro letní sezónu.
Jak jsem již v minulém Němčičském čtení psal, bude probíhat přestavba sběrného dvora. Tam jsme narazil i

na neschopnost projektanta, který nekomunikuje a celou přestavbu prodlužuje. Další jednání je naplánováno
na 8. týden, pokud nebude ze strany projektanta opět zrušeno. Nicméně po těchto zkušenostech hledám
nového projektanta, který bude více vstřícný.
Pro ty, kteří se zajímají o vratku dotace na přestavbu školy a s tím související pokutu, bych uvedl

následující. Proběhlo další jednání (19. 2. 2019) na finančním úřadu v Břeclavi, ale bohužel, ač se obecní
právník snažil , seč to šlo, finanční úřad je nekompromisní. Vratka dotace 2,5 mil. Kč + penále 2,5 mil. Kč,
tedy celkem 5 mil. Kč. V době, kdy vychází toto číslo, to j iž máme černé na bílém se splatností do poloviny
dubna 2019.
Dále bych rád rozvinul diskuzi s Vámi občany o změně režimu na komunikaci Za Humny. V rámci

usnadnění provozu zvýšení bezpečnosti a zvýšení parkovacích míst v této ulici , zazněl návrh na vytvoření
jednosměrného provozu, a to ve směru od horního konce dolů. Prosím tedy o připomínky a návrhy.

Na závěr musím pochválit nově vzniklý oddíl „dívčí floorball“, jel ikož jsem nečekal, že se zapojí tol ik dívek
a žen. Děkuji všem za podporu a spolupráci.

Zbyněk Slezák, starosta obce Němčičky
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