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Slovo starosty
Milí spoluobčané,

zdravím vás všechny v  novém roce, v  roce ve  znamení skutků, které naši
obec znatelným způsobem obohatí, a  tím vylepší kvalitu života místních
obyvatel. Rok 2018 je jakýmsi jubilejním rokem nejenom z  důvodů výročí
založení první republiky před sto lety, ale také je třeba se ohlédnout
a  zavzpomínat na  předešlá deseti letí. Je tomu již více jak deset let
od  posledního sjezdu rodáků a  oslav dožínek, které bývaly pravidelným
kulturním programem našich babiček a  dědečků. Proto jsme se rozhodli
v  kolektivu vedení obce právě v  tomto roce uskutečnit tak velkolepou oslavu
a  s  tím spojené ohlédnutí za  deseti letím naší obce. Chtěl bych k  této
příležitosti požádat pamětníky, vedoucí organizací i   všechny občany
Němčiček o  seskupení důležitých informací, které bychom mohli publikovat
v  rámci jakéhosi výročního čtení, které vychází v  období pořádání daných
oslav, na  úřadě naší obce. Zvláště důležité jsou aktuální adresy našich rodáků

a  přátel obce. Dovolte mi v  závěru mého slova vás na  slavnosti pozvat uveřejněním programu, který byl
vytvořen realizačním týmem zdejších občanů.

Nyní stejně tak jako v  každém předešlém čísle našeho místního čtení je mou milou povinností vás
informovat o  dění v  naší obci. Skutečnosti, o  kterých jsem se zmínil v  začátku mého slova, spočívají
v  úspěšném pokračování realizace dlouho připravovaných projektů a  v  naplňování sl ibů našich vizí, které
jsou stále dokola připomínány. První na  řadě je projekt „Bezbariérové chodníky první etapa“. Projekt, který
nás stál hodně energie z  hlediska minimální míry času na  přípravu, kdy v  krátké době bylo nutné „překopat“
projekty na  bezbariérové a  uvést do  funkčnosti stavební povolení. Je téměř zázrak v  dnešní době něco
takového stihnout v  řádu několika měsíců, když pomyslíme, že některá stavební povolení se dnes dostávají
po  letech. Díky profesionálnímu týmu projektantů dopravních staveb a  administrátorů dotací se povedla
žádost na  fond podat v  lednu letošního roku, za  což jim patří obrovské díky.
Další úspěšná žádost podaná v  únoru letošního roku je projekt „Rekonstrukce sběrného dvora“. S  touto

dotací z  Ministerstva životního prostředí nám napomáhá naše společnost Hantály. Je třeba zdůraznit slova
„naše společnost“, protože jsme akcionáři této společnosti a  taková spolupráce na  projektech sběrných dvorů
je opravdu na  místě. Sběrný dvůr naší obce je záležitostí zastaralou, je důležité zmínit, že je jedním z  prvních
sběrných dvorů našeho okresu, a  proto v  mnohém nestačí v  potřebách svozového odpadového hospodářství
naší doby. Na  projektu přímo spolupracujeme s  paní ředitelkou firmy Hantály, která je současně poslankyní
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a  k  tomu nezbývá než blahopřát a  těšit se na  aktivity
propojené s  tak významným postem.
Záležitosti spojené se Státním pozemkovým úřadem se také hnuly kupředu. Souvisí s  nimi „Přivaděč cesty

Nová hora“ a  část „Cyklotrasy Bořetice – Němčičky“. Podařilo se alokovat na  Státním pozemkovém úřadě
prostředky na  zhotovení projektů, které jsou nutné k  podání žádostí Evropských dotací u   tohoto úřadu. Ledy
se tedy hnuly, je to sice pomalé, jak se zdá, ale bohužel j iná cesta nevede. Plány jsou následující: v  polovině
letošního roku výběrové řízení na  zhotovení projektové dokumentace, leden příštího roku podání žádosti
Evropských dotací, polovina roku 2019 realizace.
„Cyklostezka Němčičky – Bořetice“ je dalším projektem, na  kterém se „vyšívá“. Naskytla se příležitost

čerpání finančních zdrojů z  MAS Hustopečsko, kde se tyto zdroje alokovaly pro potřeby našeho mikroregionu
ve výši 80  000  000 Kč z  IROPu (integrovaný regionální operační program) a  část těchto prostředků je určena
právě pro potřeby rozvoje a  výstavby nových cyklostezek. Termínově je celá záležitost rozložena takto:
do  dubna tohoto roku žádost o  dotace, to musí být hotové projektové dokumentace, vyjadřovačky a  podaná
žádost o  stavební povolení. Výběrová řízení na  zhotovitele a  realizace z  jara roku 2019.
Základní a  mateřská škola nám prochází také rekonstrukcí, je to znát pouhým pohledem. I   zde je posun

určitým způsobem kupředu a  podařilo se opět přes mikroregionální organizaci MAS Hustopečsko zajistit
dotace z  IROP. 5.   etapa rekonstrukce ZŠ a  MŠ v  Němčičkách je pouze jedna z  fází rekonstrukcí, kterou celý
objekt prochází. Fáze, která je pro celý objekt klíčovou, se týká výměny střechy, vyzvednutí stropů, další
učebny, sociální zařízení, schodolez pro postižené děti, atd. Nacházíme se ve  fázi schválené dotace, je
vyhotovený jakýsi právní akt a  nyní nás čeká výběrové řízení na  zhotovitele a  můžeme konat. Začít bychom
chtěli ještě tyto školní prázdniny.
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Krátce z obecního úřadu

Nejrůznějších projektů se dá rozjet celá řada, ale myslím si, že nám to zatím bude stačit. Je třeba mít
na  paměti, že každé takové pořizování projektů stojí nemalé prostředky. Když ovšem žádosti nejsou při jaty,
mnozí se domnívají, že jsou to vyhozené peníze. Já tento názor nesdílím. Rozlišuj i pouze projekty dobré
a  špatné. I   když projekt není při jat, což se může stát, tak jde o  připravenost. Nachystaný dobrý projekt se
neztratí a  je třeba jej předložit při každé další vhodné příležitosti a  čerpat finanční zdroje.
Závěrem tohoto článku musím vyzdvihnout tzv. drobné činnosti našeho úřadu, které jsou běžnou

každodenní součástí náplně práce nás všech obecních zaměstnanců. Přes zimní období, kdy si hodně
občanů myslí, že není co na  práci a  obecní zaměstnanci musejí asi „hongat nohama“, je kupodivu práce nad
hlavu. Je to způsobeno možná jen tím, co se praví v  přísloví „Kdo práci hledá, ten ji najde“. Kromě zimních
prací, týkající se údržby sněhové pokrývky, která je letošní zimou komplikovaná objízdnou trasou, máme
další a  další pracovní příležitosti . Dovolím si některé vyjmenovat: nátěry a  malby KD, palubkové obložení KD,
opravy chodníků a  si lnic, práce kolem sběrného dvora, kostky Haltýř, drobné opravy bytových jednotek
a  další. Tímto chci také poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za  tuto doslova obětavou práci
a  snad nejvíce poukázat na  dobrou dlouholetou práci zaměstnance naší ČOV pana Václava Procházky, která
dosahuje těch nejlepších výsledků celého regionu. I   v  letošním roce máme výsledky kvality čištění na  90  %.
Těším se s  vámi se všemi na  osobním setkání, zvláště pak na  setkání u   příležitosti j iž zmiňovaného sjezdu

rodáků.

Fil ip Stávek, DiS, starosta obce Němčičky
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ZASTUPITELSTVO OBCE

všichni členové
zastupitelstva.

• rozpočet obce na   rok 201 8
ve  struktuře příjmy 9  853   000 Kč,
výdaje 9  384  000 Kč a   financování
469  000 Kč. Závazným ukazatelem
pro daňové příjmy, přijaté transfery
a   financování je položka, pro ostatní
druhy příjmů a   veškeré výdaje je
závazným ukazatelem paragraf.
(hlasování: pro – všichni)
• střednědobý výhled rozpočtu
obce na   období 201 9 – 2020
(hlasování: pro – všichni)
• rozpočtové opatření č. 9/201 7,
kterým se příjmy a   výdaje rozpočtu
obce zvyšují o  770  800 Kč
(hlasování: pro – všichni)
• revokaci usnesení č. 2/201 6/3,
které bylo přijato zastupitelstvem
obce dne 1 1 . února 201 6 (hlasování:
pro – všichni)
• pachtovní smlouvu s  TJ SPORT
Němčičky podle záměru
zveřejněného dne 1 3. srpna 201 5
(hlasování: pro – Filip Stávek, DiS.,
Mgr. Petr Antoš, Pavel Čermák,
Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Zbyněk
Slezák, Pavel Stávek, Martin
Zelinka; proti – Tomáš Stávek;
zdržela se – Anna Šlancarová)
• dohodu o  souhlasném prohlášení
s  Milanem Veselým, IČ 1 1 500379
(hlasování: pro – Filip Stávek, DiS.,
Mgr. Petr Antoš, Pavel Čermák,
Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Zbyněk
Slezák, Pavel Stávek, Tomáš Stávek,
Martin Zelinka; zdržela se: Anna
Šlancarová)
• revokaci usnesení č. 2/201 7/1 4,
které bylo přijato zastupitelstvem

obce dne 8. března 201 7 –
poskytnutí návratné finanční
výpomoci Svazku obcí Modré Hory
(hlasování: pro – všichni)
• dokument Místní akční plán
vzdělávání do  roku 2023 pro ORP
Hustopeče, zpracovaný v  rámci
projektu Místní akční plán
vzdělávání na   území ORP
Hustopeče, registrační číslo
projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/1 5_005/0002999
(hlasování: pro – všichni)
• smlouvu o  zřízení věcného
břemene č.: HO-01 433004601 8/001
– stavba Němčičky u   Hustopečí,
rozš. kNN, Sadílek + letiště
(hlasování: pro – všichni)
• smlouvu o  zřízení věcného
břemene č.: HO-01 4330045898/001
– stavba Němčičky u   Hustopečí,
příp. kNN, Doležal K/6832
(hlasování: pro – všichni)
• smlouvu o  smlouvě budoucí
o  zřízení věcného břemene č.:
1 030041 21 2/002 – stavba Němčičky
u   Hustopečí, rouš. kNN, Pilarčík
K/6739 (hlasování: pro – všichni)
• finanční dar V. A. ve  výši 2   000 Kč
(hlasování: pro – Filip Stávek, DiS.,
Pavel Čermák, Mgr. Miroslav Prchal,
DiS., Zbyněk Slezák, Pavel Stávek,
Tomáš Stávek, Anna Šlancarová,
Martin Zelinka; zdržel se: Mgr. Petr
Antoš)
• finanční dar ve  výši 2   000 Kč Svazu
tělesně postižených v  ČR, místní
organizace Bořetice (hlasování: pro
– všichni)
• finanční příspěvek ve  výši 2   000 Kč
Malovanému kraji , z. s. (hlasování:
pro – všichni)
• zamítnutí žádosti o  sponzorský dar
neziskové organizaci BILICULUM,
z.ú. (hlasování: pro – všichni)
• zamítnutí žádosti o  finanční dar
pro Nadační fond FOLIVORA
(hlasování: pro – všichni)
• smlouvu o  smlouvě budoucí
o  zřízení věcného břemene č.
1 04001 1 327/003 – stavba Němčičky

u   Hustopečí, úprava DS, č. p. 1 1 5
(hlasování: pro – všichni)
• pronájem kulturního domu
na   neděli 31 . prosince 201 7 Z. H.
za   účelem soukromé oslavy
(hlasování: pro – všichni)

• podpisy všech schválených smluv
• zpracovat roční závěrku provozu
pošty

• zprávu o  činnosti finančního
výboru
• zprávu o  činnosti kontrolního
výboru
• zprávu o  činnosti stavebního
výboru
• pochvalu pana Mgr. Miroslava
Prchala, DiS., pro zaměstnance obce
za   jejich aktivitu při odklízení sněhu
• poznámku paní Anny Šlancarové
ohledně úklidu v  obci. Často jsou
na   zastávkách plné koše. Také bere
na   vědomí podnět k  tomu, jestli by
se na   místní poště nemělo začít
prodávat i   nějaké jiné zboží, než
pouze losy a   podobně. A  dotaz
ohledně navýšení rozpočtu pro
poštu, proč tomu tak je? Odpověď:
Od   1 .   listopadu 201 7 došlo
k  nárůstu platových tarifů
u   zaměstnanců ve  veřejné správě, tj.
i   u   pracovnice pošty.
• dotaz pana Zbyňka Slezáka, kdo
naváží hlínu k  rybníku (retenční
nádrži) u   Bořetic. A  zda se ví, kam
bude autokemp, který má
vzniknout, vyvážet odpady.
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Předvánoční jarmark

Vesmírná show

Radujme se, veselme se.. .

Koledování po obci
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Vánoční pečení dětí s rodiči

Lyžařský kurz

Projekt Zdraví dětem
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Vítězné vinařství Jana Stávka
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Starosta Antonín Benda (část druhá)
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VELIKONOCE
(název z „velké noci“ ze soboty na Velikonoční neděli)
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Varhany
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Miniaturní mikroregion v srdci Evropy slaví 1 0. výročí
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Fotogalerie




