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Zápis č. 2/2020 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 6. března 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, Šlancarová Anna      
Omluveni:  Pavel Stávek, Filip Stávek, DiS. 
 

Starosta v 18:00 hodin zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy 
ZO a hosty. Oznámil, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo obce je 
usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl pana Jiřího Stávka a pana 
Tomáše Stávka. Zapisovatelem zápisu navrhl paní Nikolu Vojtěškovou, DiS.  
 

Pan Tomáš Stávek konstatoval, že by bylo vhodné, aby jeden z ověřovatelů byl z jiné politické 
strany, aby nedocházelo k nařčení, že si do zápisu napíšeme, co chceme.  
Na základě toho starosta navrhl jako druhého ověřovatele pana Ing. Patrika Komárka.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/1 

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání pana Ing. Patrika Komárka a Jiřího Stávka 
a zapisovatelkou paní Nikolu Vojtěškovou DiS.,  
 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Smlouva Netcom s.r.o. – instalace optického kabelu v obci 
4. Smlouva Tagnet s.r.o. – instalace optického kabelu v obci 
5. Smlouva ZERA a.s. – likvidace odpadu 

6. Různé 

7. Závěr 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/2 

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: 

- smlouva s firmou Fritex s. r. o. - v pondělí 9.3.2020 se dostaví osobně zástupce 
z firmy a přiveze smlouvu k podepsání.  

 

 Agrotec petronas rally 2020 – souhlas předán  
 Svolání firem Tagnet s.r.o. a NETCOM CZ s. r. o. – schůzka proběhla  

3. Smlouva NETCOM CZ s. r. o.  

 

K projednání je připravena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
s firmou NETCOM CZ s.r.o.  

 

Pan Ing. Patrik Komárek k tomu uvedl, že bude hlasovat pro firmu NETCOM CZ s.r.o. z toho 

důvodu, že se mu zdá, že struktura jeho firmy je lepší, pracoval by pouze u nás a ve Velkých 
Pavlovicích a nemá ambice se dál rozvíjet a celkově pocitově raději bude hlasovat pro tuto firmu.  
 

 

 Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.   X Tomáš Stávek   X 

Zbyněk Slezák  X  Anna Šlancarová   X 

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 2 hlasů  proti – 1 hlasů        zdržel se – 4 hlasů 

 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/3 

ZO neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou  

NETCOM CZ s.r.o.   

 

4. Smlouva Tagnet s. r. o. 

Od firmy Tagnet s.r.o. je připravena k projednání Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě a přílohou je současně i smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  
K tomuto uvedl pan Jiří Stávek, že během realizace nebude rozkopaná cela obec, ale bude se to 

dělat postupně.  
Pan starosta dodal, že s firmou NETCOM CZ s.r.o. nechce spolupracovat z toho důvodu, že ho 
pan Grůza v jednání obcházel a do dnešního dne nedodal úplné znění smlouvy.  
Pan Tomáš Stávek dodal, že jediné negativum viděl ve struktuře firmy, ale i přes to bude hlasovat 
pro tuto firmu, protože výhodou je, že více obcí kolem má internet právě od této firmy a tím 
pádem budeme zapojeni v okruhu a pokud se stane, že někdo kabel překopne, tak internet bude 
fungovat i tak, pouze z druhé strany.  

Pan Ing. Patrik Komárek se dotázal, zda tedy platí to, že firma Tagnet s.r.o. internet zprovozní do 
roku.  

Na to starosta odpověděl, že firma uvedla, že pokud vše půjde bez průtahů a problémů (souhlas 
občanů atd.) a dostanou stavební povolení, tak od udělení stavebního povolení jsou schopni do 
roku internet zprovoznit.  
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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     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 5 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 2 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/4 

ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Tagnet 

s.r.o. 

 

 

5. Smlouva ZERA a. s. – likvidace odpadu  

Z minulého zastupitelstva obce je k projednání připravena smlouva s firmou ZERA a. s. týkající se 
likvidace odpadu.   

Pan starosta k tomu dodal, že proběhlo jednání i s firmou Setra spol., s.r.o., ale bohužel realizace 
s touto firmou není možná, protože se s návěsem nedostanou na naši ČOV. A navíc smlouva by 
byla uzavřena pouze na rok s tím, že cena se může změnit a zvýšit. Na rozdíl od firmy ZERA a.s., 
kde smlouvu máme na 3 roky za určitou cenu.  
   

  

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek   X Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 6 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/5 

ZO schvaluje smlouvu o likvidaci odpadu s firmou ZERA, a.s.          

             

6. Různé  
Slečna jménem stárků a stárek z Němčiček podala žádost o vypůjčení kulturního 
domu a nádvoří za účelem konání akce Pletení žile, která se bude konat dne 11. dubna 2020.  

 
Hlasování: 

jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/6 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu a nádvoří slečně za účelem pořádání akce 
Pletení žile dne 11. dubna 2020.  
 

Základní a mateřská škola Němčičky žádá a výpůjčku kulturního domu dne 15. března 2020 za 
účelem uspořádání tradiční akce školy „Dětský karneval“ s možností přípravy sálu již v sobotu 14. 

března 2020. 
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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     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/7 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu Základní a mateřské škole Němčičky za účelem pořádání 
akce Dětský karneval dne 15. března 2020.  
 

KDU-ČSL Němčičky žádá a výpůjčku kulturního domu dne 17. dubna 2020 za účelem uspořádání 
„Dne seniorů“. 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/8 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu KDU-ČSL Němčičky za účelem pořádání „Dne seniorů“ 
dne 17. dubna 2020.  

 

Pan místostarosta připravil výzvu k předkládání individuálních žádostí o finanční podporu 
občanských projektů, které budou prospěšné občanům naší obce. 

Pan místostarosta k tomu dodal, že se jedná o téměř totožnou věc jako vloni. Z rozpočtu obce je 
alokováno 50 tisíc na nápady pro občanskou aktivitu v obci. Změna oproti loňsku je, že žádosti 
nebudou časově omezeny, ale budou přijímány do vyčerpání alokace. Hranice bude stejná jako 
v loňském roce, a to 15tisíc na projekt.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek     

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 0 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 2/2020/9 

ZO schvaluje výzvu k předkládání individuálních žádostí o finanční podporu občanských projektů. 
 

 

Následně starosta vyzval všechny přítomné, jestli mají nějaké podněty a připomínky.  
Slečna se dotázala, kam může přinést tombolu na Den seniorů a na školní maškarní 
karneval. Na karneval stačí kdykoli přinést do školy a na Den seniorů se stačí spojit s paní Annou 
Šlancarovou.  
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Pan Jiří Stávek se dotázal, zda by nešlo vyřešit parkování u školky. Že tam již týden stojí 3 auta celé 
dny a není možné vysadit u školky děti.  
Pan starosta informoval, že když počasí umožní, tak se dodělá sběrný dvůr a následně se může začít 
pracovat na parkovacích místech mezi školou a kostelem. (3-4 parkovací místa pro 4 byty)  
Pan Ing. Patrik Komárek podal podnět, zda by nebylo vhodné zakoupit odpadkové koše na psí 
exkrementy. Starosta odpověděl, že se tím bude zabývat. A dále se pan Komárek zeptal, jak jsme 
na tom s pořizování nové sekačky, na což starosta odpověděl, že je to v řešení. 
Paní vznesla dotaz, jestli můžeme oslovit nové majitele shořelého domu, aby si ho 
zajistili, aby tam nebyl volný přístup pro cizí lidi.  
 

 

7. Závěr 

 

Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál dobrou noc.  

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 19:00 hod. 

Zapsala: Nikola Vojtěšková, DiS., 6. února 2020 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

    Ing. Patrik Komárek       Jiří Stávek   

 

…………………………….     …………………………… 

    

 

 

……………………………… 

     Zbyněk Slezák, starosta 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 
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konaného dne 6. března 2020  
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Tagnet s.r.o. 

- smlouvu o likvidaci odpadu s firmou ZERA, a.s. 

- výpůjčku kulturního domu a nádvoří slečně  za účelem pořádání akce Pletení 
žile dne 11. dubna 2020. 

- výpůjčku kulturního domu Základní a mateřské škole Němčičky za účelem pořádání akce 
Dětský karneval dne 15. března 2020. 

- výpůjčku kulturního domu KDU-ČSL Němčičky za účelem pořádání „Dne seniorů“ dne 17. 
dubna 2020. 

- výzvu k předkládání individuálních žádostí o finanční podporu občanských projektů. 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje: 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Netcom s.r.o.   

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- žádost pana Jiřího Stávka, zda by nešlo vyřešit parkování před budovou MŠ Němčičky 

- žádost pana Ing. Patrika Komárka na nakoupení košů na psí exkrementy  
- žádost paní , zda by se mohli informovat noví majitelé shořelého domu, aby 

dům zajistili proti vniknutí cizích osob 

 

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

 

 
 

 
 


