
Zápis č. 7/2021 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 22. prosince 2021 v 18:30 

hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.     

Přítomni: Zbyněk Slezák (starosta), Mgr. Miroslav Prchal, DiS. (místostarosta), Jiří Stávek, 

Anna Vyskočilová, Mgr. Petr Antoš, Ing. Patrik Komárek, Pavel Stávek 

Omluveni: Filip Stávek DiS., Tomáš Stávek 

Starosta v 18:30 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 navrhl pana Mgr. Petra Antoše a paní Annu Vyskočilovou. 

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   Pavel Stávek  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek    

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 7/2021/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání schvaluji pana Mgr. Petra Antoše a paní Annu 
Vyskočilovou. Zapisovatelem zápisu schvaluji Terezu Kopeckou, DiS. 
 

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků z Jihomoravského kraje na Obec 

Němčičky parc. č. 3842/13, 3842/14, 3842/15, 3842/16, 3842/17, 3842/18, 3842/19, 

3842/20, 3842/21, 3842/22 

4. Pronájem spodní části kulturního domu – klubovna s příslušenstvím 

5. Pronájem části pozemku parc. č. 4323 

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  X   

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek    

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 7/2021/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

- prodej pozemku parc. č. 3351/44 - leden 2022 

- prodej pozemku parc. č. 3179/14 - leden 2022 

- směnu pozemků parc. č. 3351/45 – leden 2022 

- dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem 
– podepsáno 

- Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí služeb s Hantály a. s. – podepsáno 

- podání žádosti o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„REKONSTRUKCE OBECNÍ KOMUNIKACE „ZA HUMNY“ – podáno 

- finanční příspěvek určený na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního národopisného 
a vlastivědného časopisu Slovácka, ve výši 1 000 Kč - podepsáno 

- finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, ve výši 1 000 Kč – 

podepsáno 

- zajistit dodání účetní závěrky za rok 2021 TJ SPORT Němčičky – v procesu 

- vyzvání SO MH k vypracování a předložení koncepčního materiálu a plánu činností na 
rok 2022 - v procesu 

 

3. Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků z Jihomoravského kraje na Obec 

Němčičky parc. č. 3842/13, 3842/14, 3842/15, 3842/16, 3842/17, 3842/18, 3842/19, 
3842/20, 3842/21, 3842/22 

Souvisí to s rekonstrukcí chodníků, kdy je nutné bezúplatně převést oddělené části 
pozemků. 

 

 

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    

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 7/2021/3 

ZO schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků z Jihomoravského kraje na Obec Němčičky 
parc. č. 3842/13, 3842/14, 3842/15, 3842/16, 3842/17, 3842/18, 3842/19, 3842/20, 3842/21, 
3842/22. 

 

 

 

 

4. Pronájem spodní části kulturního domu – klubovna s příslušenstvím 

 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na pronájem spodní části kulturního domu – 

klubovna s příslušenstvím. V termínu pro přijímání nabídek obec obdržela nabídku od A-

ASKA grafik s.r.o., Dukelská tř. 1563/57c, 614 00 Brno, který za uvedenou místnost nabízí      
3 000 Kč měsíčně plus ceny energií. 
 

Pan  dovysvětlil, že se jedná o chráněnou dílnu, která umožňuje pracovat lidem s 
hendikepem a umožňuje jim tak zařadit se do běžného života. Momentálně fungují dvě 
pracovní skupiny - šicí dílna a kompletační skupina. V současné době zde pracuje celkem 5 
lidí. Do budoucna mají v plánu klubovnu rozšiřovat, a to třeba nákupem nových šicích strojů. 
 

Pan starosta dodal, že tato spodní část kulturního domu je zcela energeticky nezávislá na 
horní části kulturního domu. V případě konání kulturních akcí, jako jsou hody, bude tato 
místnost uvolněna. 
 

 

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    

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 7/2021/4 

ZO schvaluje pronájem spodní části kulturního domu – klubovna s příslušenstvím firmě  
A-ASKA grafik s.r.o., Dukelská tř. 1563/57c, 614 00 Brno za 3 000 Kč měsíčně plus cena 
energií, smlouva uzavřena na dobu 1 roku, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

  

 

  

 

5. Pronájem části pozemku parc. č. 4323 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na pronájem části pozemku parc. č. 4323, část 
pozemku o výměře 4 m2 podle přiloženého plánku. V termínu pro přijímání nabídek obec 
obdržela nabídku od paní , Němčičky , která za uvedený pozemek nabízí 
nájem ve výši 1 200 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    

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 7/2021/5 

ZO schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4323 o výměře 4 m2   paní , 
Němčičky , s nájmem ve výši 1 200 Kč na období od 1. března 2022 do 31. října 2022 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

 

Následně dal pan starosta prostor k položení otázek, připomínek a námětů.  

Pan Pavel Stávek upozornil, že v době sněhové nadílky mu byl obecními zaměstnanci nahrnut 

sníh do nevhodných míst k jeho penzionu a byla tím tak vytvořena bariéra. Nicméně tento 
problém byl po telefonátu s panem starostou neprodleně odstraněn. 
 

Pan starosta dále zmínil, že v době sněhové nadílky obecní zaměstnanci za pouhý jeden den 
pří úklidu sněhu najezdili v katastru obce téměř 100 km.  

Pan Ing. Patrik Komárek následně podal návrh, zda by bylo možné opatřit zrcadlo v zatáčce Na 
Haltýři. Po otevření tohoto tématu se strhla debata a nápady, kde všude by bylo dobré pořídit 
tyto zrcadla (např. u sběrného místa před ZD Němčičky). Pan starosta na to odpověděl, že v 
případě státních silnic, je zapotřebí určité schválení, aby to splňovalo určitá kritéria, což se také 
odráží na cenách těchto zrcadel.  

Pan inženýr Komárek dále vznesl dotaz, jestli se stále pokračuje s pracemi navrtání přípojek. 
Pan starosta podal informaci, že pracovníci mají navrtaných sto domů.  se zeptal, 
kdy má být přípojka spuštěna. Pan starosta na to odpověděl, že navrtané a nachystané má být  
vše podle plánu v březnu, bohužel to komplikují Bořetice, tudíž se nedá říct, kdy to bude 
spuštěné. 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 19:05 hod. 

 

Zapsala: Tereza Kopecká, DiS., 22. prosince 2021. 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 



…………………………….            .…………………………… 

   

Mgr. Petr Antoš             Anna Vyskočilová 

 

 

……………………………… 

Zbyněk Slezák, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 22. prosince 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- žádost o bezúplatný převod pozemků z Jihomoravského kraje na Obec Němčičky parc. č. 
3842/13, 3842/14, 3842/15, 3842/16, 3842/17, 3842/18, 3842/19, 3842/20, 3842/21, 

3842/22 

- pronájem spodní části kulturního domu – klubovna s příslušenstvím firmě  
A-ASKA grafik s.r.o., Dukelská tř. 1563/57c, 614 00 Brno za 3 000 Kč měsíčně plus cena energií, 
smlouva uzavřena na dobu 1 roku, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- pronájem části pozemku parc. č. 4323 o výměře 4 m2   paní , Němčičky , s 

nájmem ve výši 1 200 Kč na období od 1. března 2022 do 31. října 2022 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


