
Zápis č. 1/2023 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 8. března 2023 v 19:00 

hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.     

Přítomni: Zbyněk Slezák (starosta), Ing. Pavel Gála. (místostarosta), Ing. David Ludín Ph.D., 
Mgr. Petr Antoš, Ing. Patrik Komárek, Jiří Stávek, Tomáš Stávek, Leona Hulatová, Bc. Eva 
Pilařová 

Omluveni: - 

Starosta v 19:00 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 navrhl paní paní Leonu Hulatovou a Ing. Davida Ludína Ph.D. 

Zapisovatelkou zápisu navrhl Terezu Kopeckou, DiS. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhuji paní Leonu Hulatovou a pana Ing. Davida 

Ludína Ph.D. Zapisovatelem zápisu navrhuji Terezu Kopeckou. 

 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření č. 2/2023 

4. Prodej pozemku č. 3319/35  
5. Prodej pozemku č. 3319/27  
6. Prodej pozemku č. 902/14 

7. Pronájem části pozemku parc. č.  4323 (4 m2)   

8. Dohoda o provedení práce Jiří Stávek – sběrný dvůr 

9. Výpůjčka kulturního domu – ZŠ a MŠ Němčičky (dětský karneval) 
10. Agrotec – zapůjčení komunikace na testování (Zbavce) 29.3.2023 

11. AGROTEC PETRONAS RALLY (16.6.2023) 



12. Různé 

13. Závěr                                                             

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Usnesení č. 1/2023/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

- Smlouva o dílo s Ing. arch. Pavlem Kleinem ve výši 441 65 Kč včetně DPH - podepsáno 
- smlouvy na úhradu nákladů spojených s pořízením změny č. 2 ÚP Němčičky na základě 

požadavků investorů, vlastníků pozemků dle vyčíslených nákladů na jednotlivé dílčí 
změny ve smlouvě s Ing. Arch. Pavlem Kleinem , ,  i  
podepsáno) 

- Dodatek č. 10 - ke smlouvě o poskytnutí služeb se společností Hantály - podepsáno 

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu se společností Hantály - podepsáno 

- pronájem spodní části kulturního domu – klubovna s příslušenstvím firmě A-ASKA -

smlouva podepsána 

- darovací smlouva Malovanému kraji - podepsána 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2023 

Dalším bodem k projednání je rozpočtové opatření č. 2/2023, kterým se zvyšují příjmy 
rozpočtu o 934 600 Kč, výdaje rozpočtu o 934 600 Kč. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/3 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023. 



4. Prodej pozemku č. 3319/35 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce byla zveřejněna nabídka obce na prodej 

pozemku parc. č. 3319/35 o výměře 9 m2 , ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Němčičky u 
Hustopečí, obec Němčičky, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 3319/24 o výměře 
1009 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. V termínu pro přijímaní nabídek obec obdržela 
nabídku od , , , který za uvedený pozemek nabízí 1 800 

Kč. 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/4 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3319/35 o výměře 9 m2  panu ,  
, , za 1 800 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

5. Prodej pozemku č. 3319/27 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce byla zveřejněna nabídka obce na prodej 
pozemku parc. č. 3319/27 o výměře 9 m2 , k. ú. Němčičky u Hustopečí, obec Němčičky. V 
termínu pro přijímaní nabídek obec obdržela nabídku od , , 

, který za uvedený pozemek nabízí 900 Kč. 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/5 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3319/27 o výměře 9 m2 panu , 
,  za 900 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



6. Prodej pozemku č. 902/14 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce byla zveřejněna nabídka obce na prodej 
pozemku parc. č. 902/14 o výměře 47 m2 , k. ú. Němčičky u Hustopečí, obec Němčičky. V 
termínu pro přijímaní nabídek obec obdržela nabídku od , , 
který za uvedený pozemek nabízí 10 199 Kč. 
 

Pan starosta dovysvětlil, že se jedná o pozemek před sklepem za družstevní bytovkou, je zde 
umístěna i obecní studna, na kterou bude zřízeno věcné břemeno užívání obcí Němčičky.  
Na základě špatných zkušeností s věcnými břemeny pan Tomáš Stávek řekl, že nebude 
hlasovat pro schválení usnesení, byl by radši, kdyby šla studna vyňat. Pan  se 
dotazoval, jestli žadatel deklaroval záměr na tomto pozemku. Pan starosta mu nastínil 
neshody, které panují mezi panem  a nájemníky bytovky – dělají mu tam nepořádek, 
stavějí auta apod. Do budoucna se tam plánuje výstavba bytových jednotek nad sklepy. Dále 
pan starosta ujistil pana Komárka, že obec komunikovala i s družstvem, které k tomu 

nezaujalo žádné stanovisko. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš   X Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek   X Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek  X  

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová   X 

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 1/2023/6 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 902/14 o výměře 47 m2 ,  
,  za 10 199 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, která bude 

obsahovat věcné břemeno užívání studny obcí Němčičky. 
 

 

 
7. Pronájem části pozemku parc. č.  4323 (4 m2) 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na pronájem pozemku parc. č. 4323, část pozemku 
o výměře 4 m2 dle přiloženého plánku. V termínu pro přijímání nabídek obec přijala nabídku 
od paní , , která za uvedenou část pozemku nabízí 1200 Kč za 
kalendářní rok. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 



 

Usnesení č. 1/2023/7 

ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4323 o výměře 4 m2 paní . , 
, za 1 200 Kč/kalendářní rok za období od 1.3.2023 do 30.11.2026 a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

8. Dohoda o provedení práce Jiří Stávek – sběrný dvůr 

 

Novelou zákona o obcích, provedenou zákonem č. 99/2017 Sb., je s účinností od  
1.1.2018 obligatorně vyžadován souhlas zastupitelstva obce se vznikem pracovněprávního 
vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. 
V návaznosti na tuto povinnost je předkládán návrh na schválení dohody o provedení práce s 
panem Jiřím Stávkem. 
 

Vyvolala se bouřlivá debata na téma otevření sběrného dvora. Zastupitelům bylo dovysvětleno, 
že obecní zaměstnanci se v průběhu měsíce střídají, nicméně jeden z nich k 31. březnu 2023 
ukončí svůj pracovní poměr, a proto je potřeba zajistit ještě dalšího zaměstnance, aby se 
pravidelně střídali. Slova se poté ujal pan , který načal téma otevření sběrného 
dvora v týdnu, kdy by řešením mohla být předchozí telefonická domluva. Pan starosta souhlasí, 
nicméně si stojí za svým názorem, že by šlo o nadlidský výkon naučit občany, že by byl stanoven 
pouze jeden den pro tyto služby, nelze být na zavolání každý den v týdnu, když mají obecní 
zaměstnanci rozvrženou práci na celý den. Východiskem by mohl být nový zaměstnanec 
s rozvržením pracovního týdne od úterý do soboty.  
Sběrný dvůr otevřel i téma kontejnerů umístěných u ZD, pan Tomáš a Jirka Stávek upozornili, 
že se zde rozmáhá odpadová turistika. Byli několikrát svědky toho, kdy zde zastavují cizí lidé a 
vyhazují odpad a navíc ještě bokem, navíc plakáty umístěné u těchto kontejnerů ohrožují 
provoz, neboť přes ně nejde vidět na silnici. Pan starosta je ujistil, že jakmile dojde ke schválení 
provozního řádu SDO, přesunou se tyto kontejnery ke sběrnému dvoru, což by mohlo zamezit 
vyhazování odpadu cizími lidmi. S návrhem pana , že by kontejnery mohly být 
označené cedulí „určeno pro občany obce, kteří řádně platí poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství“ a „střeženo kamerovým systémem“, pan starosta souhlasil.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 1/2023/8 

ZO schvaluje dohodu o provedení práce s panem Jiřím Stávkem, Němčičky 201, 691 07 
Němčičky, pracovní činnost: obsluha sběrného dvora odpadů, odměna 150 Kč za každou 



odpracovanou hodinu vykonané práce. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 
9. Výpůjčka kulturního domu – ZŠ a MŠ Němčičky (dětský karneval) 

 

ZŠ a MŠ Němčičky žádají o výpůjčku kulturního domu na neděli 26.3.2023 z důvodu konání 
akce – Dětský karneval. V sobotu 25.3.2023 by v sále v odpoledních hodinách proběhlo 
chystání na tuto akci.  
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/9 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu Mateřské a základní škole Němčičky ve dnech 25.-26. 

března 2023, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

 

 
10. Agrotec – zapůjčení komunikace na testování (Zbavce) 29.3.2023 

 

Agrotec autoklub žádá o zapůjčení komunikací na katastrálním území obce pro potřeby 
testování sportovních vozidel dne 29. března 2023 od 8:00 – 17:00 hod. 

Pan starosta řekl, že kompenzací nám bude bezplatné zapůjčení potřebné strojní techniky 

k úpravě komunikace při překopu kabelu. Pan  připomenul nevýhody pořádání 
těchto akcí, dle jeho názoru dochází k úpravě komunikací před konáním akce, nikoliv po, 
obyvatelé jsou omezeni na pohybu, dochází ke škodám na soukromých pozemcích, roznáší se 
po přírodě mastný prach od asfaltového recyklátu, kvůli čemuž dochází například k neopylení 
hroznů. Pan starosta ho v této věci odkázal na životní prostředí. Poté se ozvala i  

, která vlastní ranč na konci Němčiček, a zrovna v době konání akce Agrotec 
Petronas rally je výrazně omezována v pohybu na ranč. Pan starosta připomněl, že obec 
schvaluje pouze výpůjčku obecních komunikací, nikoliv státních komunikací. Poté se ujal slova 
i člen myslivců Tomáš Stávek a vyslovil za ně také nesouhlas, neboť v době konání těchto akcí 
se v lesích vyskytují kempovací tábory těchto nadšenců, kteří za sebou nechávají nepořádek. 
Zastupitelé se po vyslechnutí všech připomínek shodli, že se vytvoří veřejná anketa pro 
obyvatele Němčiček, aby měli možnost vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas všichni. Ve čtení se 
zmíní možnost oslovení pořadatelů v případě poškození na soukromých pozemcích a následné 
náhrady škody poškozených. Pan  připomněl, že by se nemělo zapomínat na to, 
že díky pořádání této akce došlo ke zpevnění mnohých cest v katastru Němčiček, které byly 



původně jen bahnitými cestami. Ale jestli už takové bonusy nepřetrvávají, je na čase zamyslet 
se nad souhlasem uspořádání těchto akcí. 
David Ludín chtěl zastoupit i tu druhou stranu občanů – ti kteří s uspořádáním akce souhlasí. 
Argumentoval tím, že se tím naše obec zviditelní, díky takovým turistům je tu poté v provozu 

koupaliště a jiné vyžití v obci, ale jestliže tomu není nálada v obci nakloněna, mělo by se 
vyčkat a prodiskutovat a promyslet další kroky.  

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek   X Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála   X     

Výsledek hlasování:    pro – 7 hlasů   proti – 0 hlasů             zdržel se – 2 hlasy 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/10 

ZO souhlasí s uspořádáním testování dne 29.3.2023 od 8.00 – 17.00 hod a zároveň souhlasí 
se zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce Němčičky. 
 

 

 
11. AGROTEC PETRONAS RALLY (16.6.2023) 

 

Agrotec autoklub žádá o zapůjčení komunikací na katastrálním území obce z důvodu konání 
XVIII. (18.) AGROTEC PETRONAS RALLY 2023, a to v termínu 16. – 17. června 2023, přičemž 
v naší obci dojde k uzavření komunikace pouze v pátek 16.6.2023 v době od 17:30 -1:30 hod. 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš   X Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek  X  Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek  X  

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová  X  

Ing. Pavel Gála  X      

Výsledek hlasování:    pro – 3 hlasů   proti – 4 hlasy             zdržel se – 2 hlasy 

 

Usnesení nebylo schváleno.  
 

Usnesení č. 1/2023/11 

ZO nesouhlasí s uspořádáním akce XVIII. Agrotec petronas rally 2023 a zároveň nesouhlasí se 

zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce. 

 

 

 

12. Různé 

 

Do bodu různé byla zařazena kupní smlouva s manželi  a  
, kdy obec kupuje pozemek parc. č. 5289/2 o výměře 99 m2 , neboť předmět koupě 

je dotčen stavbou „Stavba cesty Nová Hora“. 
 



 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.    X 

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/12 

ZO schvaluje kupní smlouvu s manželi  a , , 
, na nákup pozemku parc. č. 5289/2 o výměře 99 m2, ostatní plocha, kupní 

cena je stanovena ve výši 80 Kč za každý 1 m2. 

 

 

K projednání je připravena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní a mateřské školy 
Němčičky za rok 2022. Výkazy byly zastupitelům zaslány elektronicky. 
 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/13 

ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Němčičky 
za rok 2022. 

 

 

Zřizovatel školy, tj. obec, musí rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Němčičky. Návrh na rozdělení: 85 709,23 Kč – příděl do rezervního fondu. 
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/14 

ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a 
mateřské školy Němčičky za rok 2022 takto: 85 709,23 Kč jako příděl do rezervního fondu. 



 

 

 

V neposlední řadě je zapotřebí projednat smlouvu o spolupráci na přípravu a podání žádosti o 

dotaci pro projekt zpracování vod z ČOV v obci.  

 

Pan starosta sdělil, že obec doplatí půl milionu, přičemž návratnost investice je do 4 let.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/15 

ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci s panem Jakubem Rýpalem, IČ 87344505 s odměnou 
30 000 Kč po podání elektronické žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace a dále pak 
částku 39 000 Kč po zveřejnění projektu v seznamu schválených/doporučených projektů 
k financování na webových stránkách poskytovatele dotace.  
 

 

Na základě žádosti od paní ředitelny , je potřeba projednat návratnou finanční 
výpomoc Domovince Němčičky o.p.s. ve výši 500 000 Kč, která poslouží na pokrytí provozních 
nákladů, než obdrží státní dotaci na provoz. 
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš X   Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Ing. David Ludín Ph,D.  X   

Bc. Eva Pilařová X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Leona Hulatová X   

Ing. Pavel Gála X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 1/2023/16 

ZO schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovince Němčičky o. p. s., ve výši 
500 000 Kč za účelem pokrytí provozních nákladů. Finanční prostředky budou vráceny po 
obdržení státní dotace na provoz. 
 

 

Starosta obce vyzval přítomné k vyslovení, podnětů, připomínek a k diskuzi. 
Pan Komárek požádal pana starostu o opravu lavičky a fotbalových branek umístěných na 
„Horním hřišti“. 
 

Pan starosta se ještě vrátil k tématu odpadů, kdy se zeptal ředitele školy, pana Antoše, jestli 
má škola platnou, tedy podepsanou Smlouvu o svozu a nakládání s odpady, pan ředitel ho 
ujistil, že smlouva je již podepsaná a faktura je taktéž zaplacena. 



 

Dále pan starosta oznámil, že ho oslovila paní , že před spodní zastávkou nachází na 
silnici hrsti rozházených hřebíků. Je potřeba zjistit, jestli to někdo dělá úmyslně. Dále by chtěla 
dát paní  na vědomost, že se bude konat brigáda na úpravu hřbitova.  
Paní  se dotázala na zpevnění cesty za „Suchým řádkem“. Pan starosta ji odpověděl, 
že cesta byla vybudována za pomoci pana , který chtěl po obci zaplatit jen část jeho 
práce, recyklát byl zdarma od Hantálů (může o něj požádat každý, platí se jen doprava). 
V úpravě cesty se bude pokračovat dále, jakmile se zlepší počasí. 
 

Dále se zastupitelé shodli na tom, že by se mohl zřídit fond na úpravu/opravu cest používaných 
zemědělci, kteří na cestu často najíždějí s těžkými stoji, kvůli čemuž dochází k četným a 
rozsáhlým poškozením.  
 

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno ve 21:08 hod. 

 

Zapsala: Tereza Kopecká, DiS., 8.3.2023. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

…..…………………………….            .……………………………….. 
   

       Leona Hulatová                          Ing. David Ludín Ph.D. 

 

 

……………………………… 

Zbyněk Slezák, starosta 

 

 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 8. března 2023 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- rozpočtové opatření č. 2/2023 

- prodej pozemku parc. č. 3319/35 o výměře 9 m2  panu , , 
, za 1 800 Kč 

- prodej pozemku parc. č. 3319/27 o výměře 9 m2 panu ,  
,  za 900 Kč  

- schvaluje prodej pozemku parc. č. 902/14 o výměře 47 m2 ,  
,  za 10 199 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy, která bude 

obsahovat věcné břemeno užívání studny obcí Němčičky 

- pronájem části pozemku parc. č. 4323 o výměře 4 m2 paní . , 
, za 1 200 Kč/kalendářní rok za období od 1.3.2023 do 30.11.2026 

- dohodu o provedení práce s panem Jiřím Stávkem, Němčičky 201, 691 07 Němčičky, 
pracovní činnost: obsluha sběrného dvora odpadů, odměna 150 Kč za každou 
odpracovanou hodinu vykonané práce. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou 

- výpůjčku kulturního domu Mateřské a základní škole Němčičky ve dnech 25.-26. března 
2023 

- uspořádáním testování dne 29.3.2023 od 8.00 – 17.00 hod a zároveň souhlasí se 
zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce Němčičky 

- kupní smlouvu s manželi  a , ,  
, na nákup pozemku parc. č. 5289/2 o výměře 99 m2, ostatní plocha, kupní 

cena je stanovena ve výši 80 Kč za každý 1 m2 

- schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy 
Němčičky za rok 2022 

- rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské 
školy Němčičky za rok 2022 takto: 85 709,23 Kč příděl do rezervního fondu 

- Smlouvu o spolupráci s panem Jakubem Rýpalem, IČ 87344505 s odměnou 30 000 Kč 
po podání elektronické žádosti o dotaci do systému poskytovatele dotace a dále pak 
částku 39 000 Kč po zveřejnění projektu v seznamu schválených/doporučených 
projektů k financování na webových stránkách poskytovatele dotace 

- poskytnutí návratné finanční výpomoci Domovince Němčičky o. p. s., ve výši 500 000 

Kč za účelem pokrytí provozních nákladů. Finanční prostředky budou vráceny po 
obdržení státní dotace na provoz 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje: 
- s uspořádáním akce XVIII. Agrotec petronas rally 2023 a zároveň souhlasí se 

zapůjčením potřebných komunikací ve vlastnictví obce 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
 

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


