
 
Obec Němčičky  
Obecní úřad Němčičky  
 

I N F O R M A C E 
 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Němčičky 
  
Obecní úřad Němčičky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva obce Němčičky, svolaného dosavadním starostou obce Němčičky v 
souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.  
 
Místo konání: Obec Němčičky – zasedací místnost obecního úřadu, Němčičky 221  
Doba konání: čtvrtek 20. října 2022 v 18 hodin  
 
Navržený program:  
 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele  
2. Schválení programu  
3. Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů  
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty  
d) volba starosty  
e) volba místostarosty  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
b) volba předsedy finančního výboru  
c) volba předsedy kontrolního výboru  
d) volba členů finančního výboru  
e) volba členů kontrolního výboru  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích)  

6. Volba zastupitele v souvislosti s pořizováním územně plánovací dokumentace  
7. Volba statutárních zástupců do Hantály a. s.,  
8. Volba statutárních zástupců do Vodovody a kanalizace Břeclav a. s.  
9. Volba zástupce  do MAS Hustopečsko, z.s. 
10. GDPR a ochrana osobních údajů 
11. Rozpočtové opatření č. 10/2022 – navýšení příspěvku pro ZŠ Němčičky 
12. Dodatek o ukončení platnosti smlouvy zástavy pohledávek (nájem, prodej) č. 

ZP/0223315499 
13. Výpůjčka KD – stolní tenis – Pavlína Hyclová 
14. Výpůjčka KD – florbal – Jiří Ovesný 
15. Smlouva č. 2022064 – kontrola hospodaření ZŠ Němčičky 
16. Žádost o změnu ÚP – Ludwig 
17. Žádost o změnu ÚP – Lubomír Ludín 
18. Různé  
19. Diskuse  
20. Závěr  
 
 
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.  

 
 
 

          V Němčičkách, dne 
 
 
 

.........................................................  
dosavadní starosta obce Němčičky  

 


