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 Zápis č. 8/2019 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 12. prosince 2019 v 19:30 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. 

Omluveni jsou: Šlancarová Anna      

 

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl pana Jiřího Stávka a Pavla Stávka  
Zapisovatelem zápisu navrhl Nikolu Vojtěškovou. 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Smlouva e-on věcné břemeno 

4. Smlouva FKB – oprava fasády škola 

5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022, rozpočtové opatření 
č. 11/2019. 

10. Smlouva – finanční dar pro Malovaný kraj, z.s. – 3 000 Kč 

11. Různé 

12. Závěr 
 

Starosta se dotázal, zda má někdo doplnění do programu zápisu. Pan Pavel Stávek chtěl zařadit do 
programu bod týkající se výstavby zdi u sběrného dvora. Starosta tento bod zařadil do bodu 
různé. 
 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/2 

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: 

kupní smlouva na pozemek parc. č. 2182/184– podepsána a podána na katastrální 
úřad 

 rybáři (příspěvek na elektřinu) – čeká se na zaregistrování spolku a následně se to bude 
řešit  

Pan Tomáš Stávek se dotázal, zda by se neměla s rybáři uzavřít i nějaká smlouva o pronájmu 
rybníka a jak bude řešena spotřeba elektřiny. Jestli tam bude nějaký elektroměr. Pan starosta 

konstatoval, že vše se bude řešit, jakmile budou rybáři registrovaní jako spolek.  
 

3. Smlouva č. 1040017445/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 

E.ON Distribuce, a.s. požádala o schválení smlouvy č. 1040017445/001 o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou Němčičky u Hustopečí, meisterovi č.p. 100.  
 

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/3 

ZO schvaluje smlouvu č. 1040017445/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou Němčičky u Hustopečí, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  

 

4. Smlouva FKB – oprava fasády škola  
 

K projednání je připravena smlouva o dílo „Obklad římsy a zateplení části fasády objektu základní 
školy Němčičky“ s firmou FKB. a.s.     

 

 

 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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/4 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou FKB a.s. na akci Obklad římsy a zateplení části fasády 
objektu základní školy Němčičky. 
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5. Obecně závazná vyhláška č. 1/20019  

 

 

K projednání byla připravena nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů, která 

reflektuje novelu zákona o místních poplatcích. Poplatek za jednoho psa se cenově stanovuje ve 
výši 70 Kč a za každého dalšího pak 100 Kč.   
 

MS ODS chce vyhlášky ještě nechat projednat s odborníkem. Proto se vyhlášky schválí s tím, že 
v lednu budou dořešeny.  
Pan starosta konstatoval, že všechny vyhlášky byly zastupitelům zaslány mailem a měli 14 dnů 
možnost se k tomu vyjádřit a nikdo tak neučinil.  
Pan Mgr. Miroslav Prchal, DiS., vyzval MS ODS, aby zajistili kompetentní osobu, která vyhlášky 
zkontroluje, zda jsou, jak mají být.  
 

 

 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    

Filip Stávek, DiS.   X     

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/5 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místní poplatku ze psů, a zavazuje se 

projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce.  

 

 

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 

K projednání byla připravena další nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství, která taktéž reflektuje novelu zákona o místních poplatcích.  
   

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/6 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, a zavazuje se projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této 
vyhlášce. 
 

                       

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 

 

Další obecně závazná vyhláška připravená k projednání byla vyhláška č. 3/2019 o místním 
poplatku z pobytu.  
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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  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/2019/7 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, a zavazuje se 

projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce. 
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 

 

Poslední vyhláškou připravenou k projednání byla obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.   
 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 8/2019/8 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 

zavazuje se projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce. 
 

 

9. Rozpočet na rok 2020 

Návrh rozpočtu obce je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 25.listopadu 

2019. Navržené příjmy jsou ve výši 12 748 000 Kč, navržené výdaje 13 073 000 Kč, financování 
325 000 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.   

 

Pan Pavel Stávek se dotázal, z jakého důvodu není rozpočet vyrovnaný. Za stavu, kdy máme vyšší 
daňové příjmy, jak v předchozích letech, a neprobíhaly žádné zásadní akce, tak proč tomu tak je?  
Pan starosta konstatoval, že se jedná jen o předběžný výhled, nic není striktně dané. Navíc některé 
ukazatele nejsou tak příznivé jako tomu bylo předchozí rok.  
Pan Ing. Patrik Komárek požádal, zda by paní nemohla být přítomna na 
zastupitelstvech, když se bude řešit rozpočet. Pan starosta konstatoval, že tomu tak většinou je, ale 

že z důvodu nemoci bohužel tentokrát přítomná být nemohla. 

Dále se pan Pavel Stávek dotázal, jestli se pokuta finančnímu úřadu platila z úvěru nebo z rezervy. 

Pan starosta konstatoval, že z žádného úvěru to hrazeno nebylo, šlo to z obecních peněz (z 

rezervy).  
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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    X 

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová    

Filip Stávek, DiS. X       

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/9 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve struktuře příjmy 12 748 000  Kč, výdaje 13 073 000 

Kč a financování 325 000 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. 
 

Na úřední desce a elektronické úřední desce je od 25. listopadu 2019 zveřejněn návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022.     

 

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/10 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2022. 

 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 11/2019 s těmito parametry: zvýšení příjmů o 
871 500 Kč, výdaje zvýšení o 871 500 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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/2019/11 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019. 
 

10. Smlouva – Malovaný kraj, z.s. 

Obec obdržela žádost od spolku Malovaný kraj, z.s. o finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč na 

vydání nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka – Malovaný kraj.  

 

 

 



 

6 

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/12 

ZO schvaluje finanční dar spolku Malovaný kraj, z.s. ve výši 3 000 Kč.  

 

 
11. Různé 

 

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Bořetice podala žádost o poskytnutí 
finančního daru ve výši 3 000 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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/13 

ZO schvaluje finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Bořetice ve výši 
3 000 Kč.   
 

 

Dále byl k projednání připraven dodatek č. 6 – ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou 

HANTÁLY a. s.  

Pan starosta k tomu uvedl, že chtějí prodloužit smlouvu buď o půl roku, případně o rok. Starosta je 

spíš pro variantu půl roku, abychom získaly nějaká data (kolik se čeho odveze a podobně) 
abychom měli s čím jít za jinýma firmami, které nám na základě toho mohou připravit nějakou 
cenovou nabídku. A taky chce obec podchytit vyvážení odpadu podnikatelů.  
Mgr. Miroslav Prchal, DiS., k tomu dodal, že je potřeba zmapovat potřeby lidí, případně bychom 
mohli sehnat nějakého odborníka, který by nám poradil, jak postupovat, co bude pro obec nejlepší 
a podobně.  
Pan Pavel Stávek tomuto dodal, že MS ODS má názor, že něco, co funguje by se nemělo měnit a 
že by bylo lepší smlouvu prodloužit na delší dobu, když jsme akcionáři firmy Hantály a.s.  

 

 

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

Výsledek hlasování:    pro – 6 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 2 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 8/2019/14 

ZO schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou HANTÁLY a. s. Smlouva je 

účinná na rok 2020.   

 

Další smlouvou připravenou k projednání byla smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě 
sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 s městem Hustopeče.  

 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/15 

ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou 
působností Hustopeče pro rok 2020 s městem Hustopeče.  

 

 

Místní sdružení ODS žádá o pronájem kulturního domu v Němčičkách za účelem uspořádání 
Taneční zábavy dne 28. února 2020.  
 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/16 

ZO schvaluje pronájem kulturního domu MS ODS Němčičky za účelem uspořádání Taneční 
zábavy dne 28. února 2020. 

 

Vzhledem ke schůzce na Státním pozemkovém úřadě – Břeclav, došlo ke změně plánu společných 
zařízení v katastrálním území Němčičky u Hustopečí v rámci Komplexních pozemkových úprav. 
 

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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2019/17 

ZO schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v katastrálním území Němčičky u Hustopečí 
v rámci Komplexních pozemkových úprav. 

 

Dalším bodem byla zeď u sběrného dvora. Výstavba této zdi byla spolufinancována obcí a zbylé 
náklady uhradí manželé  
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Usnesení č. 8/2019/18 

ZO schvaluje výstavbu dělící stěny u sběrného dvora s podílem na financování 120 tisíc 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    

Filip Stávek, DiS. X       

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 1 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Informace:  

Stížnost na souží v bytovém komplexu č. 298. Stížnost byla postoupena právníkovi (Hlávkovi) a 
bude řešeno. 
 

Žádost o opravu soklu na bytovém komplexu 298. Narušeno od hlodavců. Budou vyzvání všichni 
k umožnění oprav. Starosta k tomuto dodal, že se rozešle všem obyvatelům tohoto bytového 
komplexu dopis, kde bude uvedeno, že obyvatelé musí odstranit veškeré překážky znemožňující 
kontrolu a opravu fasády u celého bytového komplexu 298 do 15. ledna 2020 a pokud tak neučiní, 
tak obec jako majitel objektu tyto překážky bude nucena odstranit.  

 

Dále obec informovala o možnosti uzavřít smlouvu s firmou FRITEX s.r.o. týkající se odvozu 

použitého kuchyňského oleje. V první řadě se ale zváží a projdou nabídky všech firem a až poté 
bude případně některá smlouva schválena.  

 

Následně dal starosta slovo zastupitelům a veřejnosti, zda mají nějaký návrh či poznámky.  
Pan Pavel Stávek navrhl, jestli by se kontejnery, které byly umístěny u na Nové hoře nemohli 
vrátit zpět, než se nějak schválí další postup. Pan starosta souhlasil, že od 19. prosince 2019 do 15. 

ledna 2020 se kontejnery umístí zpět s tím, že pokud obyvatelé kolem nich nebudou udržovat 
pořádek, budou znovu odstraněny.  
Pan Petr Antoš navrhl, že vytvoří cedulky na kontejnery, aby lidé udržovali pořádek. A zároveň 

požádal, aby se to vyhlásilo i v obecním rozhlase.  

 

 

 

 

 

 

12. Závěr 

 

Na závěr jednání poděkoval starosta všem přítomným za pozornost a popřál mnoho úspěchů 
v novém roce.  

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno ve 22:30 hod. 

Zapsala: Nikola Langová, 12. prosince 2020  
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Ověřovatelé zápisu: 

 

  

Pavel Stávek        Jiří Stávek  

 

…………………………….     …………………………… 

    

 

 

 

Zbyněk Slezák, starosta  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 12. prosince 2019  
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
 

- smlouvu č. 1040017445/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti 

se stavbou Němčičky u Hustopečí, a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy 

- smlouvu o dílo s firmou FKB a.s. na akci Obklad římsy a zateplení části fasády objektu 
základní školy Němčičky. 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místní poplatku ze psů, a zavazuje se projednat 

v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce. 
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

a zavazuje se projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této 
vyhlášce. 

- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, a zavazuje se projednat 

v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce. 
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a 

zavazuje se projednat v lednu 2020 poznámky vzešlé z dnešního zasedání k této vyhlášce. 
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- rozpočet obce na rok 2020 

- střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2021 

- rozpočtové opatření č. 11/2019 

- finanční dar spolku Malovaný kraj, z.s. ve výši 3 000 Kč 

- finanční dar Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Bořetice ve výši 3 000 

Kč.   
- dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou HANTÁLY a. s. smlouva je účinná 

na rok 2020.   

- smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou 
působností Hustopeče pro rok 2020 s městem Hustopeče 

- pronájem kulturního domu MS ODS Němčičky za účelem uspořádání Taneční zábavy dne 
28. února 2020. 

- aktualizaci plánu společných zařízení v katastrálním území Němčičky u Hustopečí v rámci 
Komplexních pozemkových úprav 

- výstavbu dělící stěny u sběrného dvora s podílem na financování 120 tisíc Kč. 
 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- podnět Pavla Stávka na přistavení kontejnerů na papír na ulici Nová hora 

 

 

 

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

- rozeslat obyvatelům bytového komplexu 298 dopisy ohledně odstranění překážek 
znemožňujících kontrolu a opravu fasády  

 

 
 

 


