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 Zápis č. 1/2020 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 12. února 2020 v 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. 
 

Přítomni:  Zbyněk Slezák, Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Jiří Stávek, ing Parik Komárek, Mgr. 
Petr Antoš, Tomáš Stávek, Pavel Stávek, Filip Stávek, DiS., Šlancarová Anna      
 

Starosta v 18:00 hodin zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy 
ZO a hosty. Oznámil, že je přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl pana Mgr. Petra Antoše a paní 
Annu Šlancarovou. Zapisovatelem zápisu navrhl paní Nikolu Vojtěškovou, DiS.  
 

 

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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 8 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/1 

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání paní Annu Šlancarovou a pana Mgr. Petra 
Antoše a zapisovatelkou paní Nikolu Vojtěškovou DiS.,  
 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření č. 1/2020  
4. Smlouva likvidace oleje – FRITEX s.r.o. 

5. Smlouva Netcom s.r.o. – konektivita škola 

6. Smlouva ZERA a.s. – likvidace odpadu 

7. Souhlas s Agrotec Petronas rally 

8. Různé 

9. Závěr 
 

Vzhledem k tomu, že neměl nikdo jiný návrh, dal starosta hlasovat o předneseném programu.  
 

 

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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 9 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

  

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
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2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

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

Smlouvy podepsány (smlouva o dílo s firmou FKB a.s., a dále smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene EON manželé ) 
Dále podepsán dodatek ke smlouvě s firmou Hantály a.s. na rok 2020 

 

 Na základě pověření ZO starostou byly odeslány výzvy na bytový komplex 298 a dále došlo 
k odstranění všech překážek znemožňujících přístup k fasádě domu. Následně byl zjištěn 
problém s hlodavci, který se bude dále řešit.  

 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 s těmito parametry: zvýšení příjmů o 

28 300 Kč, výdaje zvýšení o 1 528 300 Kč a financování bude 1 500 000 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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 9 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/3 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.  

 

Pan starosta uvedl, že na předchozím zastupitelstvu byl panem Pavlem Stávkem svým způsobem 
pochválen, že i když se vracela vysoká částka (pokuta za špatně udělané výběrové řízení na opravu 
školy) jsme zvládli všechny naplánované projekty i tak vyřešit. 
 

4. Smlouva likvidace oleje – FRITEX s. r. o. 

 

K projednání je připravena smlouva s firmou FRITEX s. r. o., která má zajišťovat likvidaci 
použitého kuchyňského oleje a tuku. Jedná se o novou povinnost obce, že tyto tuky musí schraňovat 
a musí zajistit likvidaci.  
 

 

 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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 9 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/4 

ZO schvaluje smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou FRITEX s. r. o. 
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5. Smlouva Netcom CZ s. r. o. – konektivita škola  
 

K projednání je připravena smlouva s firmou NETCOM CZ s. r. o. na dokončení projektu 
rekonstrukce školy. Jedná se o splnění podmínek konektivity v rámci projektu.  
 

 

 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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 9 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/5 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou NETCOM CZ s. r. o.   

 

 

6. Smlouva ZERA a. s. – likvidace odpadu  

K projednání je připravena smlouva s firmou ZERA a. s. týkající se likvidace odpadu.   
   

Smlouva s firmou ZERA a.s. se zatím podepisovat nebude, protože se čeká na nabídku od 
konkurenční firmy Setra, spol. s. r. o., jejíž zástupce přivedl pan Ing. Patrik Komárek.  
Zastupitelstvo toto bere tedy na vědomí.  
 

                       

7. Souhlas s Agrotec Petronas rally 2020 

 

Agrotec autoklub požádal o souhlas s pořádáním akce XVI. Agrotec petronas rally 2020 a zároveň 
žádají o souhlas se zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce. Akce se bude konat ve 
dne 18. – 20. 6. 2020. 

K tomuto starosta dodal, že obec má přislíbenou opravu cest. Jednou je cesta od bořetické rozhledny 
směrem k terasám a další cesta je od vodojemu směrem k olejáku.  
Pan Tomáš Stávek dodal, že by bylo vhodné pořadatele upozornit, aby opět nedošlo k uzavření obce 
z obou směrů v jednu chvíli. Na to starosta konstatoval, že již teď ví, že tato situace nenastane.  
Paní  žádala, zda by bylo možné pořadatele upozornit, pokud se pojede v blízkosti 
jejího domu, aby cestu pokropili, kvůli vysoké prašnosti. Na to starosta informoval, že by se tou 
cestou jet nemělo.  
A pan Jiří Stávek dodal, aby se upozornilo, že je potřeba po akci vše pečlivě pouklízet. Že stále do 
dnešního dne není vše uklizeno a odstraněno.  
 
 

kdo je pro?    nechat hlasovat 
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. X       

Výsledek hlasování:    pro – 5 hlasů  proti – 1 hlasů        zdržel se – 3 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2020/6 
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ZO souhlasí s uspořádáním akce XVI. Agrotec petronas rally 2020 a zároveň souhlasí se zapůjčením 
potřebných komunikací ve vlastnictví obce.  
 

 
8. Různé 

 

K projednání je připravena smlouva s firmou Tagnet s. r. o.  o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a přílohou je současně i smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
Starosta k tomuto dodal, že se jedná o firmu, která má přivést do obce optický kabel. Mělo by to 
být hotové do konce tohoto roku. Pan Jiří Stávek k tomu dodal, že optický kabel bude vytažen ke 
všem domům i k prolukám, kde by do budoucna domy být mohly. Záleží na každém, zda bude 
chtít optický kabel dovést až do domu nebo ne. To už bude záležet na každém.  
Pan Ing. Patrik Komárek se dotázal, kdo rozhodl o tom, že smlouvu podepíšeme právě s touto 

firmou. K tomu pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., uvedl, že o smlouvě se již jednalo dříve, jen se 
zastupitelstvu nezdály některé z podmínek. Panu Prchalovi se povedlo s touto firmou tyto 

podmínky vyjednat v náš prospěch. Bohužel se taky může stát, že pokud podpis smlouvy budeme 
odkládat, tak firma také může vzít jinou zakázku, a tím pádem se připojení na optický kabel může 
i o 2 roky posunout, za což nechtějí zastupitelé KDU – ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů nést 
zodpovědnost.  
Pan Pavel Stávek k tomuto dodal, že vždy bylo kritizováno, že nebyl dostatek času na 
prostudování smluv a jiných materiálů, když zastupitelům byly podklady doručeny až v den 

zastupitelstva. A toto se řešilo týden zpět na poradě, ale neřešilo se to nijak podrobně. Na to 
reagoval pan starosta, že smlouva s touto firmou se měla řešit již na dřívějším zastupitelstvu, a že 
byla zastupitelům zaslána již v září. A ta, co šla mailem v den zastupitelstva je pouze pozměněná 
výhodně pro obec v podmínkách, díky kterým nebyla schválena dříve.  
Pan starosta také poznamenal, že nikdo na poradě žádný dotaz ohledně toho nevznesl stejně tak jako 
tomu bylo u obecních vyhlášek, které se řešily na předchozím zastupitelstvu. A jak je uvedeno 

v zápise z předchozího zastupitelstva „Pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., vyzval MS ODS, aby 
zajistili kompetentní osobu, která vyhlášky zkontroluje, zda jsou, jak mají být.“, do dnešního dne se 
až na pana Ing. Patrika Komárka neozval. 
Pan Tomáš Stávek k tomuto uvedl, že v minulosti proběhla schůze jak s firmou Tagnet s. r.o. tak 

s panem Grůzou z firmy Netcom CZ s.r.o. U této schůzky byly přítomni i odborníci, kteří měli 
vyhodnotit, co bude pro obec lepší. Oba uvedli, že firma Tagnet s. r. o. je lepší v tom, že by byl 
optický kabel zapojen v okruhu, že pokud by se stalo že někdo kabel překopne, tak by měl i dále 
fungovat.  

Pan Filip Stávek, DiS., uvedl, že se mu nelíbí, jakým stylem je jednáno s panem Grůzou, že proběhla 
sice schůzka, ale následně se s ním nic neřešilo. Na což reagoval pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., 
že když se s panem Grůzou pokoušeli vyjednat lepší podmínky pro obec a občany, tak to z jeho 

strany bylo rovnou zavrhnuto a nebyl od něj dále vyvíjena další iniciativa něco vylepšit na rozdíl od 
firmy Tagnet s. r. o., která nám podmínky byla ochotna pozměnit ku prospěchu obec a občanů. 
Nemluvě o tom, že firma Tagnet s. r. o. již zasíťovala jiné obce a tyto obce spolupráci s firmou 

hodnotí kladně, zatímco pan Grůza síťuje město Velké Pavlovice již několik let.  
Pan Tomáš Stávek po dlouhém debatování konstatoval, že bychom vůči MS ODS měli udělat 
poslední vstřícný krok a svolat tedy ještě jednou firmy a smlouvu schválit na dalším zastupitelstvu 

a dále také dodal, že pokud na některý z mailů zaslaných zastupitelům nepřijde odpověď, bude se 
to brát jako souhlas.  

Načež pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., vznesl dotaz na pana Pavla Stávka a s tím i ostatní členy MS 
ODS, na který den se má schůze s firmami svolat. Termín byl dohodnut na 25. února 2020 a následně 
6. března 2020 bude zastupitelstvo, na kterém se schválí smlouva s jednou z firem.  

 

Pan Mgr. Petr Antoš dodal jen, že by bylo vhodné ve vyvěšeném programu jednání uvádět, co se 
konkrétně bude projednávat v bodu různé. Že by se pan Grůza mohl ozvat sám, kdyby viděl, že se 
má o optickém připojení jednat.  
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FS Krúžek Němčičky zaslal žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši 8 000 Kč. Tato 

dotace by byla využita na zaplacení cimbálové muziky, která bude hrát na besedě u cimbálu 

navazující na březnové semináře pořádané v rámci přeshraniční spolupráce. Starosta požádal 
slečnu , jestli k tomu chce něco dodat.  
Slečna  uvedla, že se bude jednat o besedu u cimbálu a chtějí to propojit se 
zabijačkovou tématikou. Bude to akce veřejná, vstupné a občerstvení bude zdarma. Samotný 
Krúžek bude hradit občerstvení, a proto žádá obec o příspěvek na muziku.  
Pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., se zeptal, zda by nebylo vhodné, aby akci pořádala spíš obec, 
coby příjemce dotace? Jestli by Krúžku tato nabídka připadala atraktivní, že by se na pořádání 
buď podíleli, nebo by ji případně pořádali přímo jako obec.  
K tomuto uvedla, že teď je již většina vyřešena a domluvena. Spolupráce by sice byla 
skvělá, ale nyní soubor nemá moc členů, a tak si netroufnou pořádat nějakou větší akci, a proto by 

to chtěli nechat tak, jak to mají naplánováno. Akce se bude pořádat u pana Filipa Stávka, DiS, ve 
sklepě, ale že na plakátech je vždy akce pořádána pod hlavičkou obce.  
Pan Jiří Stávek k tomuto uvedl, že by bylo vhodné, aby soubor více informoval veřejnost a tom, 
kde vystupují, případně jakých akcí se zúčastňují. Že velké množství obyvatel nevědělo například 
o vystupování v Krumvíři na akci Kraj beze stínu a zdá se mu to škoda. Dále k tomu také dodal, že 
jako taneční soubor mají i možnosti si na své akce vydělat například vystupováním na akcích 
v okolních obcích.  
Paní Anna Šlancarová dodala, že by opravdu bylo vhodné taneční soubor nějak propagovat, že na 
to, že žádají o 8000 tisíc se jí zdá jejich propagace a celková činnost zanedbatelná.  
Pan Pavel Stávek konstatoval, že soubor by akci uspořádal i bez podpory, záleží jen na tom, zda 
obec přispět chce či nikoli.  
Nakonec se zastupitelstvo obce shodlo na tom, že vystavenou fakturu za muziku obec proplatí.  
 

 

Dále byl na úřad doručen podnět na zajištění možností bydlení v obci pro občany Němčiček od 
slečny Žádá o zajištění, případně rozšíření možnosti bydlení v naší obci, a to 

zejména pro mladé občany. Navrhuje zvážit již dříve diskutovanou variantu otevření nové 
výstavky v lokalitě „pod Bočky“.  
Pan starosta uvedl, že zasíťování takového území by stálo cca 40 milionů Kč, na což nejsou 
prostředky. Navíc EON distribuce a. s. díky tomu, že se majitelé pozemků nebyly schopni 
domluvit nám vypovědělaa smlouvu, až dojde ke shodě majitelů, tak s námi boudou ochotni dále 
jednat. Nicméně se hledají jiné prostory, které by byly vhodné pro stavbu nových domů.  
A především je v zájmu všech již zde žijících občanů investovat především do projektů jako je 
oprava kanalizace či oprava chodníků.  
Každopádně se udělá schůze, kde se to pokusí řešit dál, jaké jsou možnosti.  
 

Následně vyzval všechny přítomné, jestli mají nějaké podněty či dotazy.  

Pan Ing. Patrik Komárek požádal o 100 kg ledkového hnojiva na hřiště „ Na kříbě“, a také 
požádal, aby se zkontrolovaly stromy po nepříznivém počasí, zda někde nevzniklo nějaké 
nebezpečí.  
 

 

9. Závěr 

 

Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál dobrou noc.  
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno ve 20:40 hod. 

Zapsala: Nikola Vojtěšková, DiS., 12. února 2020   

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

  

Mgr. Petr Antoš       Anna Šlancarová   

 

…………………………….     …………………………… 

    

 

 

……………………………… 

     Zbyněk Slezák, starosta 
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 12. února 2020  
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 1/2020 

- smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou FRITEX s. r. o. 

- smlouvu o dílo s firmou Netcom s. r. o. 

- souhlasí s uspořádáním akce XVI. Agrotec petronas rally 2020 a zároveň souhlasí se 
zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
 

- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě    
- smlouvu o likvidaci odpadu s firmou ZERA, a.s.  

- žádost Ing. Patrika Komárka o 100 kg ledkového hnojiva a žádost o kontrolu dřevin po 
nepříznivém počasí 

 

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

- svolat firmy Tagnet s. r. o. a Netcom CZ  s. r. o. na 25. února 2020 

 
 

 
 

 
 


