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Zápis č. 4/2019 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28. května 2019 v 19 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. 
 

Přítomni:  Zbyněk Slezák, Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Tomáš Stávek, Jiří Stávek, Mgr. Petr 
Antoš, Pavel Stávek, Ing. Patrik Komárek, Anna Šlancarová  

Omluven:  Filip Stávek, DiS. 
 

 

Starosta v 19:00 hodin zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné 
členy ZO a hosty. Oznámil, že Filip Stávek, DiS. se omlouvá, tudíž je přítomno 8 zastupitelů 
z celkového počtu 9 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu pro dnešní 
zasedání navrhl pana Jiřího Stávka a pana ing. Patrika Komárka. 
Zapisovatelem zápisu navrhl slečnu Nikolu Langovou. 
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení č. 4/2019/1 

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání pana Jiřího Stávka a pana Ing. Patrika 

Komárka, zapisovatelkou schvaluje slečnu Nikolu Langovou. 
 

Usnesení č. 4/2019/1 bylo schváleno. 
 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 
4. Schválení firmy na rekonstrukci komunikace Haltýř a Záhumení 
5. Smlouva na dotaci Jihomoravský kraj 
6. Žádost TJ na proplacení prací dle pachtu 

7. Individuální žádosti o finanční podporu – občanské projekty 

8. Výpůjčka KD hody 

9. Návratná finanční výpomoc stárci 
10. Různé    

11. Závěr                                                             
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se –0 hlasů 

 

Usnesení č. 4/2019/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

Usnesení bylo schváleno. 
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2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání: 
 zajistit podpisy schválených smluv: 

 smlouva o dílo s dodavatelem Rekonstrukce objektu Základní školy Němčičky – 5. 

etapa – učebna ve 3. NP firmou F&K&B, a.s. Břeclav  podepsána 

 prověření podnětů z diskuze   

 

 

3. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření 
 

Zastupitelé obdrželi návrh na pověření starosty k provádění rozpočtových opatření, kterým 
zmocňují starostu k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100 000 Kč 

měsíčně na straně příjmů, výdajů a financování. Výjimky pro překročení limitu jsou specifikovány 
v příloze č. 1. (např. havarijní stav)    
K tomuto pan starosta dodal, že z důvodu drobných nedostatků v původní formě znění se toto 
usnesení schvaluje znovu. Nic se nemění. Pan Pavel Stávek se dotázal, zda je v příloze uveden 
nějaký limit, do kterého může starosta v případě výjimky rozhodovat. Ano, je tam uveden limit 

500 000 Kč.  

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení č. 4/2019/3 

ZO schvaluje zmocnění starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do 

výše 100 000 Kč měsíčně na straně příjmů, výdajů a financování. Výjimky pro překročení limitu 
jsou specifikovány v příloze č. 1. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

4. Schválení firmy na rekonstrukci komunikace Haltýř a Záhumení 
 

V minulém měsíci proběhlo výběrové řízení na akci „rekonstrukce komunikací „Haltýř“ a „Za 
Humny“, nejvýhodnější nabídka byla podána firmou „CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.“      

 

Pan starosta k tomuto doplnil, že se jedná o rekonstrukci komunikace „Za Humny“ a „Haltýř“. 
Dojde tam k umístění obrubníků a také k přespádování kanalizace. Rekonstrukce komunikace „Za 
Humny“ bude od horní křižovatky po první schody dolů (Ubytování U Karla). Bohužel, na víc 
nevyšly finance. 
Pan Ing. Patrik Komárek měl dotaz, zda starosta zjišťoval reference firmy, která má projekt 
realizovat, na což starosta odpověděl, že bohužel nezjišťoval. Pro projekt byla podmínka, že firma 
musí dát nejlepší nabídku a tato vyhrála. Ale v rámci vítězné nabídky je i soupiska referenčních 
zakázek, pro jiné obce.  
Pavel Stávek měl dotaz ohledně toho, zda je firma dost kompetentní, protože na cestě „Za 

Humny“ může nastat nějaký problém a zda firma bude schopna ho řešit  
Pan starosta konstatoval, že na vše se můžou firmy dotázat, ale teď už s tím není možné nic udělat.  
Dále se pan Mgr. Petr Antoš dotázal, jaká je spoluúčast obce na tomto projektu. Spoluúčast obce 
je 25%.  

Dále se dotázal pan , zda projektant posoudil stav opěrných zdí -> ano posoudil.  
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Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení č. 4/2019/4 

ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a dále rozhodnutí o přidělení zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikací „Haltýř“ a „Za Humny“, vybraný 
dodavatel „CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.“, nabídková cena: 5 114 175,82 Kč, a pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem. 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

5. Smlouva na dotaci s Jihomoravským krajem 

 

K projednání je připravena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057841/19/ORR 
na akci Zvýšení bezpečnosti chodců na rizikovém úseku chodníku ve výši 115 000 Kč. Jedná se o 
zakrytí příkopu u chodníku ke hřbitovu.        

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se –0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/5 

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057841/19/ORR ve výši 
115 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

6. Žádost TJ na proplacení prací dle pachtu 

 

TJ SPORT Němčičky předložila soupis nákladů uskutečněných v roce 2018 podle pachtovní 
smlouvy. K projednání je připravena darovací smlouva na poskytnutí finančního daru TJ SPORT 
Němčičky ve výši 203 000 Kč, jak je stanoveno v pachtovní smlouvě.    
 

Pan požádal zastupitele, aby peníze, které jim TJ SPORT Němčičky vyplatí jako 
pachtovné, byly investovány do sportu a k podpoře spolků v obci. A zda by obec nemohla zvážit 
prominutí nájmu za kulturní dům, kde se hraje stolní tenis (20 000 Kč ročně). Dále má pan Stávek 
zájem na tom, aby se jak obec, tak TJ SPORT pokusily zajistit finance na rekonstrukci technologie 

na bazénu. Zatím totiž nebyla žádná přijatelná možnost.  
Pan místostarosta požádal pana  aby svoji žádost o odpuštění nájmu sepsal 
písemně a zastupitelstvo se tím bude zabývat.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        
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Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/6 

ZO schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 
203 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

7. Individuální žádosti o finanční podporu – občanské projekty 

 

Obec Němčičky vyhlásila 20. března 2019 výzvu k podávání projektů. Na výzvu reagovalo 5 

subjektů. Celková požadovaná suma činí 51 520 Kč. Starosta navrhl všem subjektům vyhovět 
v plné výši a poskytnout jim na požadované projekty finanční dary. Rozpis jednotlivých darů je 
přílohou č. 2 zápisu.   

Pan místostarosta k tomu doplnil, že všem děkuje za iniciativu. Všech pět příchozích projektů bylo 
fajn.  

Paní se dotázala, zda věci pořízené v rámci těchto projektů budou majetkem obce. 
Na to starosta konstatoval, že to bude majetkem obce, ale zodpovídat za to bude ten, kdo je 
žadatelem o příspěvek na projekt.  
Pan Pavel Stávek uvedl, že si myslí, že tato forma žádostí je zbytečná. Že by stačilo, kdyby 
kdokoli přišel na obec s žádostí, a zastupitelé se jí pak budou zabývat.  
Dále se k tomuto vyjádřil pan , který informoval, že už 3,5 roku se věnuje dětem a 
hraje s nimi v letních měsících fotbal a v zimních florbal. 2x týdně chodí hrát fotbal na horní 
hřiště, které před třemi lety bylo v hrozném stavu. Chtěl by tímto poděkovat všem, kteří se podíleli 
na úklidu a zvelebení tohoto hřiště.  
Mgr. Petr Antoš zmínil, že škola vyhrála druhé místo v turnaji ve fotbale ve Velkých Pavlovicích 
a že bylo řečeno, že náš tým byl nejsportovnější a nejkolektivnější ze všech týmů. Za což patří 
velké díky právě panu  a .  
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

 

Usnesení č. 4/2019/7 

Zastupitelstvo obce zmírňuje podmínky Výzvy občanských projektů, které nebyly podány ve 
fyzické i elektronické formě a připouští všechny podané projektové žádosti k hodnocení a 
schválení. ZO schvaluje poskytnutí finančních darů subjektům podle přílohy č. 2 zápisu. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

8. Výpůjčka KD – hody 2019 

 

požádala jménem němčičských stárků o výpůjčku kulturního domu a nádvoří za 
účelem pořádání tradičních krojovaných hodů v termínu 5. – 8. července 2019.   
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Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/8 

ZO schvaluje němčičským stárkům výpůjčku kulturního domu a nádvoří za účelem pořádání 
tradičních krojovaných hodů v termínu 5. – 8. července 2019. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

9. Návratná finanční výpomoc – němčičští stárci 
 

požádala jménem němčičských stárků o návratnou finanční výpomoc ve výši 
50 000 Kč za účelem zajištění tradičních krojovaných hodů v termínu 5. – 8. července 2019. 
Starosta navrhl žádosti vyhovět s termínem vrácení finančních prostředků do 22. července 2019. 
 

Pan Jiří Stávek jen dodal, že tato vratná půjčka již funguje několik let. Jde hlavně o to, aby rodiče, 
případně samotní stárci nemuseli investovat své peníze, které jsou potřeba před hody, aby se 
zajistil jejich hladký průběh.  
 
 

 Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/9 

ZO schvaluje návratnou finanční výpomoc ve výši 50 000 Kč za účelem 
financování tradičních krojovaných hodů, finanční prostředky budou vráceny do 22. července 
2019. 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

10. Různé 

 

Obec Němčičky obdržela žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s. V loňském roce 
zastupitelstvo podpořilo tento spolek částkou 1 000 Kč. Spolek provozuje dětské krizovou linku. 
Starosta navrhl Linku bezpečí podpořit i v letošním roce stejnou částkou.        

 

Ing. Parik Komárek navrhl, aby se v němčičském čtení uvedlo, s jakými problémy může dítě na 
linku bezpečí volat.  
 

 
 
Hlasování: 

jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        
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Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/10 

ZO schvaluje finanční dar ve výši 1 000 Kč Lince bezpečí, z.s. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Dále obec obdržela žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s., Klub RADOST, Prostějov. Starosta navrhl této žádosti nevyhovět.        

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

Schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2019/11 

ZO zamítá žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s., Klub RADOST, Prostějov. 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Následně starosta dal prostor k položení otázek, připomínek a námětů.  
Pan starosta informoval o tom, že se žádalo o dotaci na chodníky. Bohužel jsme neuspěli, ale 
v dalším kole budeme žádat určitě znovu.  
Dále podal informace týkající se vystěhování dvou osob ze sociálních bytů. Jednu žalobu obec 
vyhrála, čeká se na uběhnutí zákonné lhůty, následně bude muset dotyčná osoba byt vyklidit. Co 
se týká druhé žaloby o vystěhování, tam obec bohužel neuspěla, ale bude se to řešit znovu.  
Na základě této informace se pan Tomáš Stávek dotázal, zda již stavební úřad rozhodl o likvidaci 
přístřešků, které byly neprávem postaveny u sociálních bytů.  
Pavel Stávek uvedl, že pokud dotyčný přístřešek neodstraní, tak ho bude muset odstranit obec na 

vlastní náklady a peníze tedy bude vymáhat z dotyčného.  

Ing. Patrik Komárek požádal obec, zda by nemohli prořezat břízy u hospody. A také zda by nebylo 
možné zabezpečit shořelý dům v blízkosti paní  Dům je nebezpečný a přístupný. 
Jde o to, aby tam nevstupovaly děti. Starosta se dotáže právničky, jak je možné v tomto případě 
konat, protože dům není majetkem obce.  
Starosta požádal zastupitele, aby mu dali vědět, kdy mají čas kvůli schůzce týkající se monitoringu 
odpadů v obci.  

Pan  se dotázal, zda všechny ubytovací zařízení platí rekreační poplatky. Případně 
aby si obec zkontrolovala, zda není někdo, kdo neplatí.  
Pan Mgr. Petr Antoš podal informace o nastávající rekonstrukci školy, která započne v nejbližší 
době. Díky rekonstrukci bude škola poslední školní týden pravděpodobně uzavřena. A dále také 
informoval o úhynu kaprů na horním rybníku. Bohužel uhynulo množství těchto ryb v hodnotě asi 
16 000 Kč. Bylo to z důvodu dodání „vadného zboží“. Pokusí se žádat o reklamaci. Pokud někdo 
z občanů rybu chytil a snědl, není to žádný problém. 
Pan se dotázal, zda máme nějaké nové informace týkající se cyklostezky na 
Bořetice - bohužel, žádné nové informace zatím nemáme.  
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Pan Stávek Tomáš se dotázal, zda bylo nahlášeno, že bude obec v rámci konání akce Kolo pro 
život zavřena z obou směrů, jak od Velkých Pavlovic, tak od Bořetic. A zda by toto obec mohla 
příště více pohlídat.  

 

11.  Závěr 

 

 

Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál dobrou noc. Veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno ve 20:54 hod.  

 

Zapsala: Nikola Langová, DiS.,  28. května 2019  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  
 

        Jiří Stávek                                                         Ing. Patrik Komárek 

 

 

 

 

 

 

  

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

  

 

 

 

 

Zbyněk Slezák 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 28. května 2019  
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 

 

- zmocnění starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100 
000 Kč měsíčně na straně příjmů, výdajů a financování. Výjimky pro překročení limitu 
jsou specifikovány v příloze č. 1 zápisu 

- rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a dále rozhodnutí o přidělení zakázky malého 
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikací „Haltýř“ a „Za Humny“, vybraný 
dodavatel „CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.“, nabídková cena: 5 114 175,82 Kč, a 

pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky 
s vybraným dodavatelem. 

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057841/19/ORR ve výši 115 000 Kč 

- darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 203 000 Kč 

- zmírňuje podmínky Výzvy občanských projektů, které nebyly podány ve fyzické i 
elektronické formě a připouští všechny podané projektové žádosti k hodnocení a schválení. 
ZO schvaluje poskytnutí finančních darů subjektům podle přílohy č. 2 zápisu. 

- němčičským stárkům výpůjčku kulturního domu a nádvoří za účelem pořádání tradičních 
krojovaných hodů v termínu 5. – 8. července 2019 

- návratnou finanční výpomoc ve výši 50 000 Kč za účelem financování 
tradičních krojovaných hodů, finanční prostředky budou vráceny do 22. července 2019. 

- finanční dar ve výši 1 000 Kč Lince bezpečí, z.s. 
- zamítá žádost o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR, z.s., Klub RADOST, Prostějov 

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce: 
- zajistit podpisy schválených smluv 

- domluvit, aby došlo k vyhlášení výsledků voleb v obecním rozhlase 

- zařídit prořezání bříz u hospody  
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Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje zmocnění starosty v tomto znění:

V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřIzeni), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zastupitelstvo obce Němčičky kompetenci starosty k prováděni jednotlivých
rozpočtových opatření v rozsahu do výše 100.000 KČ měsíčně na straně příjmů, výdaju a financováni.

Rozpočtová opatřeni v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojeni účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizaci a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
C) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených (?rgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schváleni
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formálni charakter, protože výdaj musí být realizován.
V těchto případech se stanovuje limit 500 000 KČ.

Zastupitelstvo obci si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatřeni provedeném v
kompetenci starosty, a to formou zasláni provedeného rozpočtového opatřeni všem zastupitelům na
mailovou adresu.

Schváleno zastupitelstvem obce Němčičky na veřejném zasedání dne 28. května 2019 -

č. usnesení 4/2019/3



OBČANSKÉ PROJEKTY 2019
Obec Němčičky
zpracoval: Miroslav Prchal 29. 4. 2019
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Název projektu Žadatel Osoba odpovědná za projekt Projektový záměr ca projektu Rozpočet Žádaná částka Schváleno

Tímto projektem chceme vytvořit uzavřený prosto, kde se
budeme věnovat výuce poslušnosti psů, jejich socializaci.

Cílem tohoto projektu je výchova, výcvik a socializace psů. NaučitNaučit správneho zachazeni človeka se psem. . . . . . , .
mladez praci se psem, jak se k nim chovat a starat se o ne. . .Vychova a výcvik v|astnlch psu skupina občanu Časem by vznikl i agdity kroužek, což je sport se psy podobny , , , , ., . 25 000 Kc 15 (JOO Kc
Pozemek oplotme a vysadíme ovocne stromy. Dale pondimeparkúru.

.. . . . .. . .. , . . pomůcky pro výcvik psů a základní mobiliář.Dalsim záměrem je príprava psu k urcltVm zkouskach -
poslušnosti, pachovým a loveckým.

. . Nakoupení dresů a sportovních potřeb. Očekává se zlepšeni . . . .. ., ,Vybaveni teamu stdniho tenisu Prezentace Obce Nemcicky prí turnajtch a zapasech stolního
jednothvec presentace Obce pri turnajích a zápasech a kpst motlväcl . ,.. . . . , 13 400 Kc 13 400 KcNemcicky' u Breclavi. ,,. tenisu. Zaj istem sjednoceni tea mu.

hráčů.

Nákupem nových branek zvýšit bezpečnost hry. Staré branky projektový záměr je stejný jako cÍl projektu, ale zvýšeni

· V . . . mají hrany - jsou vyrobeny z tenkých jeklů, navíc praskají a bezpeČnosti při hře je na prvním místě. Chci udržet v .Florbal - nove branky pro deti jednothvec 2 000 KČ 2 000 Kc
musí se opakovane svařovat, jsou nevzhlédne. Nove branky obc|sportovn| akt)vlty mladeze, které zde, krome stolního tenisu,
jsou originál pro florbal. vymizely.

Každoročně ve vánoční době připravuje skupina nadšenců
slaměný betlém - jako symbol vánoc a místo pro setkávání,
zpívání koled, vzpominání a souznění .... Před několika lety Vybudovat důstojný přístřešek pro umístění slaměného betlému
byla vybudována provizorní konstrukce, která již ve vánoční době. Další využití se nabIzI pro neformální setkávání

Dřevěný přístřešek na umktěni betlému skupina občanů nevyhovuje technicky, esteticky a do budoucna hrozil riziko při různých náboženských a kulturních akcích - Noc kostelů, 9 500 KČ 9 500 KČ
" bezpečnostní. adventní a novoroční koncerty, dušičkové věnečky, misijnÍ

V průběhu realizace pořídíme dřevěné stavební hranoly, koláče, masopustní občerstveni.
které ukotvime. Provedeme zastřešení, nátěr a obbženi
bambusovou rohoží.

· - ·· · . , , . , Rozvoj fotbalu u mládeže, ziskání dovednosti ve hře fotbalu odVybaveni pro deti v zájmovém . . .., , Vyplnit obrovskou mezeru, která tu pro mladez je a to v . .. . . . . , , . .
jednothvec j . ,. . , . . techniky s micem až po znalost pravide!, pravlde|ne sportovani 11 620 Kc 11 620 Kcfotbalovém krouŽku Nemcičky oblastí zájmových sportovních akt|vlt. . .

mladeze od jara do podzimu.

Schválená alokace
Žádané prostředky
Přečerpáno (-)/nedočerpá no (+)

50 000 Kč
51 520 Kč

- 1520 Kč


