Zápis č. 6/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 12. prosince 2018 ve 20 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách.
Přítomni:
Zbyněk Slezák, Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Anna Šlancarová., Tomáš Stávek, Jiří
Stávek, Mgr. Petr Antoš, Martin Zelinka, Pavel Stávek,
Omluven:
Filip Stávek, DiS.
Starosta ve 20 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy
ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 9 a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Usnesení č. 2N/2018/1
Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl starosta pány Tomáše Stávka a Martina Zelinku.
Zapisovatelem zápisu starosta navrhl Miroslava Prchala.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/1 bylo schváleno.
Program jednání byl zveřejněn takto:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Rozpočet na rok 2019, rozpočtový výhled na období 2020-2021
4. Oznámení pro matriční úřad Velké Pavlovice
5. Smlouva č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
6. Smlouva o právu provést stavbu – cyklostezka
7. Žádost o finanční příspěvek na Dodělanou mužáků
8. Žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj z.s.
9. Žádost o finanční příspěvek pro STP Bořetice
10. Žádost o využití kulturního domu – florbal ženy
11. Žádost o výpůjčku kulturního domu – sobota 15. prosince 2018 – florbalový turnaj
12. Žádost o výpůjčku kulturního domu – Dodělaná mužáci – sobota 22. prosince 2018
13. Žádost o pronájem kulturního domu – sobota 4. května 2019 – soukromá akce
14. Různé
15. Závěr
Starosta vyzval přítomné, zda chtějí k navrženému programu doplnit další body. Nikdo
z přítomných možnosti nevyužil. Starosta dal o programu hlasovat.
Usnesení č. 2N/2018/2
ZO schvaluje přednesený program jednání.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/2 bylo schváleno.
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2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:
 Podpisy schválených smluv – starosta obce vysvětlil situaci ke smlouvě o právu provést
stavbu takto: na minulém zasedání byla schválena smlouva o právu provést stavbu s paní
týkající se výstavby cyklostezky Němčičky – Bořetice. Paní
smlouvu ve schváleném znění odmítla podepsat, ohledně změn smlouvy zatím
obec s paní
stále jedná, protože je nutné splnit lhůtu pro podání projektové
žádosti – leden 2019. Starosta uvedl, že se k této věci detailně vyjádří v bodu 6, který
s úkolem souvisí.
3. Rozpočet na rok 2019, rozpočtový výhled na období 2020-2021
Starosta představil Návrh rozpočtu obce, který je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce od 23. listopadu 2018. Navržené příjmy jsou ve výši 11 678 000 Kč, navržené výdaje
11 209 000 Kč, financování 469 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou na straně výdajů paragrafy a
transfery příspěvkové organizaci a svazkům obcí, na straně příjmů pro daňové příjmy a přijaté
transfery jsou závaznými ukazateli položky, pro ostatní druhy příjmů jsou závaznými ukazateli
paragrafy, pro financování jsou závaznými ukazateli položky. Starosta vyzval přítomné k diskuzi,
nikdo se nepřihlásil. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/3
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 ve struktuře příjmy 11 678 000 Kč, výdaje 11 209 000
Kč a financování 469 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou na straně výdajů paragrafy a transfery
příspěvkové organizaci a svazkům obcí, na straně příjmů pro daňové příjmy a přijaté transfery
jsou závaznými ukazateli položky, pro ostatní druhy příjmů jsou závaznými ukazateli paragrafy,
pro financování jsou závaznými ukazateli položky.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/3 bylo schváleno.
Starosta představil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2021. Na úřední
desce a elektronické úřední desce je od 23. listopadu 2018 zveřejněn návrh střednědobého výhledu
rozpočtu na období 2020 – 2021. Starosta vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Starosta
přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/4
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2021.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 2N/2018/4 bylo schváleno.
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4. Oznámení pro matriční úřad Velké Pavlovice
Starosta informoval, že v souvislosti s volbami je třeba pro matriční úřad Velké Pavlovice
aktualizovat formulář oddávajících, na kterém se také uvádí místo konání svatebních obřadů a
doba pro konání obřadů. Navrhl, aby místem byla zasedací místnost úřadu a doba byla stanovena
na sobotu od 11 do 16 hodin. Starosta vyzval přítomné k diskuzi.
Do diskuze se přihlásil pan Pavel Stávek – dotaz p. Stávka, zda bude i tak možné, aby starosta
obce mohl oddávat i mimo budovu obecního úřadu. Starosta uvedl, že pokud by byli zájemci o
uzavření manželství mimo budovu úřadu v katastru obce Němčičky, je nutné se dostatečně včas
obrátit na obec a hlavně na matriku ve Velkých Pavlovicích. Obecně ale tato možnost je. Po
ukončení diskuze přednesl starosta návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/5
ZO schvaluje zasedací místnost úřadu jako místo pro konání svatebních obřadů a určuje dobu pro
konání obřadů na sobotu od 11 do 16 hodin.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/5 bylo schváleno.
5. Smlouva č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
K projednání byla připravena smlouva č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací sítě technického vybavení v chatové
oblasti. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 9 400 Kč bez DPH.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/6
ZO schvaluje smlouvu č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací sítě technického vybavení v chatové oblasti. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 9 400 Kč bez DPH.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/6 bylo schváleno.
6. Smlouva o právu provést stavbu - cyklostezka
Starosta uvedl, že jednání s
stále pokračují, takže prozatím není k dispozici
návrh smlouvy, který by zastupitelstvo mohlo projednat. Obec je tak v časové tísni, protože by
ráda podala v lednu projektovou žádost na stavbu cyklostezky a tato smlouva je jednou
z nezbytných příloh. Snažíme se s vlastníkem pozemku dohodnout co nejrychleji, ale součinnost
ze strany vlastníka se protahuje. Nezbývá než vyčkat na nový návrh smlouvy předložený
vlastníkem pozemku. Starosta vyzval přítomné k diskuzi.
3

Do diskuze se přihlásil pan Pavel Stávek s dotazem: „Na poradě jsme řešili cenu odhadu – resp.
jeho rozpětí. Bude si vlastník pozemku vypracovávat vlastní znalecký posudek a vlastní znění
smlouvy?“ Starosta tyto informace potvrdil.
7. Žádost o finanční příspěvek
Pan
jménem Mužáckého sboru Němčičky požádal o finanční příspěvek na Dodělanou
s gulášem ve výši 2 500 Kč. Příspěvek bude použit na dechovou hudbu Sklepanka. Starosta navrhl
dar ve výši 2 500 Kč schválit, následně vyzval přítomné k diskuzi.
Pan
krátce shrnul činnost Mužáckého sboru, nastínil průběh akce, která je
nevýdělečného charakteru a pozval přítomné k účasti.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/7
ZO schvaluje
akci Dodělaná s gulášem.

– vedoucímu Mužáckého sboru finanční dar ve výši 2 500 Kč na

Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/7 bylo schváleno.
8. Žádost o finanční příspěvek pro Malovaný kraj z.s.
Malovaný kraj, z.s. podal žádost o finanční příspěvek určený na vydávání Malovaného kraje,
nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v roce 2019. Starosta navrhl, aby
se schválil finanční dar ve výši 2 000 Kč stejně jako v loňském roce. Následně vyzval přítomné k
diskuzi.
Zastupitelé krátce prodiskutovali charakter časopisu s důrazem na prezentaci a udržování lidových
tradic. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/8
ZO schvaluje Malovanému kraji, z.s. finanční dar ve výši 2 000 Kč určený na vydávání Malovaného
kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka, v roce 2019.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 2N/2018/8 bylo schváleno.
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9. Žádost o finanční příspěvek pro STP Bořetice
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., místní organizace Bořetice, požádala o finanční
příspěvek z rozpočtu obce na rok 2019, který bude použit na částečné pokrytí výdajů spojených
s dopravou členů na rekondiční a tematické zájezdy v roce 2019. Předsedající navrhl poskytnout
organizaci finanční dar ve výši 2 000 Kč stejně jako v loňském roce. Starosta vyzval přítomné k
diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/9
ZO schvaluje STP v ČR z.s., místní organizaci Bořetice, finanční dar ve výši 2 000 Kč na částečné
pokrytí výdajů spojených s dopravou členů na rekondiční a tematické zájezdy v roce 2019.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

Výsledek hlasování:

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/9 bylo schváleno.
10. Žádost o využití kulturního domu – florbal ženy
podala žádost o využívání kulturního domu za účelem sportovní aktivity –
florbal, oddíl ženy. Starosta navrhl žádosti vyhovět a vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se
nepřihlásil. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/10
ZO schvaluje využívání kulturního domu za účelem sportovní aktivity – florbal, oddíl ženy.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

Výsledek hlasování:

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/10 bylo schváleno.
11. Žádost o výpůjčky kulturního domu – florbalový turnaj
požádal o výpůjčku kulturního domu za účelem uspořádání předvánočního
florbalového turnaje v termínu sobota 15. prosince 2018. Starosta navrhl žádosti vyhovět a vyzval
přítomné k diskuzi.
Pan

pozval všechny zúčastněné na florbalový turnaj.

Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/11
ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu
florbalového turnaje v sobotu 15. prosince 2018.

za účelem pořádání předvánočního
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Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

Výsledek hlasování:

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/11 bylo schváleno.
12. Žádost o výpůjčku kulturního domu – Dodělaná mužáci
jménem Mužáckého sboru z Němčiček požádal o výpůjčku kulturního domu za
účelem tradiční Dodělané mužáků s gulášem v sobotu 22. prosince 2018. Starosta navrhl žádosti
vyhovět a vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/12
ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu
mužáků s gulášem v sobotu 22. prosince 2018.

za účelem pořádání tradiční Dodělané

Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

Výsledek hlasování:

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/12 bylo schváleno.
13. Žádost o pronájem kulturního domu – soukromá akce
požádala o pronájem kulturního domu za účelem soukromé akce v termínu sobota
4. května 2019. Starosta navrhl žádosti vyhovět a vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/13
ZO schvaluje
sobota 4. května 2019.

pronájem kulturního domu za účelem soukromé akce v termínu

Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení 2N/2018/13 bylo schváleno.
14. Různé
Svazek obcí Modré Hory projednal na své členské schůzi smlouvu o bezúplatném převodu
majetku týkající se informačního kiosku umístěného u koupaliště. Kiosky byly součástí projektu
spolufinancovaného Evropskou unií, udržitelnost projektu již skončila. Kiosek obec přijme
bezúplatně do svého majetku, aktuální hodnota kiosku je 9 700 Kč včetně DPH. Starosta vyzval
přítomné k diskuzi.
Dotaz Jiřího Stávka: „Než se to převede, bude to v provozu, jaké budou náklady na provoz?“
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Paní Martina Čermáková odpověděla, že finanční náklady Svazku obcí Modré hory na provoz
infokiosku byly minimální. Když obec kiosek nebude chtít, může ho odstranit.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/14
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku – informační kiosek u koupaliště se
Svazkem obcí Modré Hory.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X

N

Z

X
X

X

pro – 7 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 1 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/14 bylo schváleno.
Na základě doporučení auditorů je třeba, aby se zastupitelstvo obce seznámilo se závěrečnými
účty svazků obcí, kterých je obec členem. Jedná se o Mikroregion Hustopečsko, DSO Čistý
Jihovýchod, Svazek obcí Modré Hory a DSO Dobrá voda. Závěrečné účty svazků byly
zastupitelům zaslány mailem, zastupitelstvo bere na vědomí závěrečné účty svazků obcí, kterých
je členem. Starosta vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. ZO bere doporučení auditorů
na vědomí.
Místní sdružení ODS požádalo o pronájem kulturního domu pro pořádání taneční zábavy v pátek
1. března 2019. Starosta navrhl žádosti vyhovět a vyzval přítomné k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.
Starosta přednesl návrh usnesení:
Usnesení č. 2N/2018/15
ZO schvaluje místnímu sdružení ODS pronájem kulturního domu pro pořádání taneční zábavy
v pátek 1. března 2019.
Hlasování:
jméno
Mgr. Petr Antoš
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
Zbyněk Slezák
Filip Stávek, DiS.
Jiří Stávek

Výsledek hlasování:

A
X
X
X

N

Z

jméno
Pavel Stávek
Tomáš Stávek
Anna Šlancarová
Martin Zelinka

A
X
X
X
X

N

Z

X

pro – 8 hlasů

proti – 0 hlasů

zdržel se – 0 hlasů

Usnesení č. 2N/2018/15 bylo schváleno.
AGROTEC a.s., jménem předsedy představenstva Ing. Martina Rady, zaslal žádost o zařazení
akce do seznamu akcí s výjimkou překročení 22. hodiny z důvodu pořádání mezinárodního rally
závodu AGROTEC PETRONAS RALLY 2019 v termínu 14. a 15. června 2019. Vzhledem
k tomu, že obec nepřijala obecně závaznou vyhlášku k nočnímu klidu, starosta navrhl vzít tuto
žádost na vědomí. Uvedl, že letos byla bývalým starostou obce podepsána smlouva s Agrotec a. s.
na pořádání rally na 4 roky. Starosta vyzval přítomné k diskuzi.
Miroslav Prchal uvedl, že mu není známo, že byla sepsána smlouva o Agrotec Rally na další 4
roky a domnívá se, že tuto smlouvu zastupitelstvo neprojednávalo. Starosta tuto skutečnost
dohledá a předloží zastupitelům.
Obec v den zasedání ZO obdržela žádost pana

kterou v současné chvíli bere na vědomí.
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Obec v den zasedání ZO obdržela žádost paní
vědomí.

kterou v současné chvíli bere na

Starosta obce vyzval přítomné k vyslovení, podnětů, připomínek a k diskuzi.
Pan
informoval o tom, jak pokračují práce na koupališti. Rekonstrukce bazénku,
práce za celkem 2.400.000 Kč. Pracujeme vlastními silami, tím ušetříme peníze. Do jara nás čeká
ještě hodně práce, ale vše stihneme. Nabízí každému zájemci nahlédnout do fotodokumentace
prací.
Podnět pana
aby se zastupitelstvo zamyslelo nad dlouhodobými akcemi – úhrada
nákladů na dlouhodobější užívání KD. Navrhuje začlenění např. florbalistů do TJ a participaci TJ
na těchto nákladech ze zdrojů dotací od ČUS.
Proběhla diskuze o způsobu členství v TJ.
Pan Mgr. Petr Antoš popsal případ, kdy v minulosti nebyla skupina osob přijata do TJ.
Pan
odpověděl, že každý, kdo chce, se může přihlásit do TJ, na webu je ke stažení
přihláška.
Dotazy pana Pavla Stávka:
1) Jak bude fungovat plnění dohody mezi obcí a TJ v rámci smlouvy?
Pan
odpověděl, že obě účetní se na tom již domlouvaly. Smlouva bude
naplněna.
2) Dotaz výstavby pod Bočky co se bude dít s realizací výstavby?
Starosta připomněl, že díky chybám bývalého vedení bude obci uloženo vrátit dotaci ve
výši 2,5 milionu s penále ve výši 2,5 milionu Kč. Místostarosta doplnil, že do doby, než
bude tato věc vyřešena, nemůžeme se pouštět do žádných investičních akcí. Je třeba si
uvědomit, že 5 milionů, které budeme muset zaplatit, je zhruba polovina ročního rozpočtu
obce. Pokud bychom včas nezaplatili a nevrátili vratku a penále, budeme vedeni vůči státu
jako dlužníci a budeme tak vyloučeni ze všech dotačních možností, což může zásadně
zbrzdit rozvoj obce v následujících obdobích.
3) Dotaz, zda budeme navazovat na tradici, kdy se sáňkovalo na Kácperku? Někteří občané
byli údajně nespokojeni s kvalitou a provedením prací spojených s posypem a odhrnutím
sněhu.
Anna Šlancarová prezentuje názor občanů, že byli spokojeni s posypem a úklidem
chodníků zvláště v dolní části obce.
Starosta popsal, jak funguje odklízení sněhu obecními zaměstnanci.
Místostarosta vyslovil pochvalu obecním zaměstnancům, dle něj bylo vše v pořádku. Bylo
by dobré, pokud má někdo z občanů připomínky ke kvalitě práce obecních zaměstnanců,
aby je sdělil nejlépe přímo starostovi, aby bylo možné stav ihned prověřit a případně
sjednat nápravu, pokud to bude nutné.
4) Tazateli se doslechlo, že starosta pracuje dále ve svém zaměstnání. Ptá se, zda je to
pravda?
Starosta odpověděl, že ano, a to do chvíle, než zaměstnavatel najde náhradu. Činnost pro
obec však vykonává v plném rozsahu.
5) Zda starosta obce pokračuje se svým právníkem v jednání jako soukromá osoba ve věci
pozemku u TJ (projekt Agora – Janeček building)?
Starosta uvedl, že od doby, co se věci ujala právní zástupkyně obce, se v této věci, jako
soukromá osoba, více než rok nijak neangažuje.
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Pan
navrhl zastupitelstvu, aby výhledově naplánovalo obecní ples. Zastupitelstvo
obce bere tento návrh na vědomí.
sdělila, že ji mrzí, že v obci není více řemeslníků – navrhuje školení, aby
lidé našli odvahu k podnikání.
Místostarosta sdělil, že obec není kompetentní k tomu, aby taková školení zajišťovala. Zájemcům
však může zprostředkovat kontakt s Úřadem práce, který může školení a rekvalifikace tohoto typu
pro zájemce zajistit.
Paní Anna Šlancarová se ptá, zda by obec posekala jednu z neudržovaných předzahrádek. Starosta
vzal podnět na vědomí.
Pan
se ptá, kdo naváží nepořádek na pozemek za parkovištěm u vleku. Starosta vzal
podnět na vědomí a situaci prověří.
15. Závěr
Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál dobrou noc.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno ve 21:50 hod.
Zapsal: Mgr. Miroslav Prchal, DiS., 18. prosince 2018
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Stávek

Martin Zelinka

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

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

Zbyněk Slezák, starosta

……………………………………
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky
konaného dne 12. prosince 2018
Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje:
-

-

-

rozpočet obce na rok 2019 ve struktuře příjmy 11 678 000 Kč, výdaje 11 209 000 Kč a
financování 469 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou na straně výdajů paragrafy a transfery
příspěvkové organizaci a svazkům obcí, na straně příjmů pro daňové příjmy a přijaté
transfery jsou závaznými ukazateli položky, pro ostatní druhy příjmů jsou závaznými
ukazateli paragrafy, pro financování jsou závaznými ukazateli položky.
střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021
zasedací místnost úřadu jako místo pro konání svatebních obřadů a určuje dobu pro konání
obřadů na sobotu od 11 do 16 hodin
smlouvu č. 1030046707/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací sítě technického vybavení v chatové oblasti. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 9 400 Kč bez DPH.
finanční dar ve výši 2 500 Kč na Dodělanou s gulášem
Malovanému kraji, z.s. finanční dar ve výši 2 000 Kč určený na vydávání Malovaného kraje,
nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka v roce 2019
STP v ČR z.s., místní organizaci Bořetice, finanční dar ve výši 2 000 Kč na částečné
pokrytí výdajů spojených s dopravou členů na rekondiční a tematické zájezdy v roce 2019
využívání kulturního domu za účelem sportovní aktivity – florbal, oddíl ženy
výpůjčku kulturního domu
za účelem pořádání předvánočního
florbalového turnaje v sobotu 15. prosince 2018
výpůjčku kulturního domu
za účelem pořádání tradiční Dodělané mužáků
s gulášem v sobotu 22. prosince 2018
pronájem kulturního domu za účelem soukromé akce v termínu sobota 4.
května 2019
smlouvu o bezúplatném převodu majetku – informační kiosek u koupaliště se Svazkem
obcí Modré Hory

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- závěrečné účty svazku obcí za rok 2017, a to Mikroregionu Hustopečsko, DSO Čistý
Jihovýchod, Svazku obcí Modré Hory a DSO Dobrá voda
- žádost společnosti AGROTEC a.s. o zařazení mezinárodního rally závodu AGROTEC
PETRONAS RALLY 2019 konaného ve dnech 14. a 15. června 2019 do seznamu akcí
výjimkou překročení 22. hodiny
- žádost pana
- žádost paní
- informaci pana
o rekonstrukcích v areálu TJ
- podněty pana
(členství v TJ, obecní ples)
- podnět paní Anny Šlancarové k posekání zahrádky
- podnět
ke školení nových řemeslníků
- podnět pana
k navážce nepořádku
- 5 dotazů pana Pavla Stávka a související odpovědi pana starosty

10

