
Zápis č. 6/2021 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. prosince 2021 v 18:00 

hod. v kulturním domě v Němčičkách.     

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

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

Omluveni: 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 8 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo 

obce je usnášeníschopné. 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Ing. Patrika Komárka a Jiřího Stávka. 

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 X   

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání schvaluji pana Ing. Patrika Komárka a Jiřího Stávka. 

Zapisovatelem zápisu schvaluji Terezu Kopeckou, DiS. 
 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Rozpočet na rok 2022 

4. Návrh rozpočtového výhledu na období 2023-2024 

5. TJ žádost o prominutí pachtu za rok 2021  
6. Prodej pozemku č. 3351/44 

7. Prodej pozemku č. 3179/14 

8. Směna pozemku parc. č. 3351/45  
9. Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 

10. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu  



13. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hantály a. s. 
14. Přijetí dotace pro školu z JMK: Interaktivní displeje do tříd na podporu výuky 

15. Navýšení vodného a stočného 

16. Výpůjčka KD – sportovní aktivity (florbal) 
17. Různé 

18. 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 X   

Zbyněk Slezák X   Anna Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

- smlouva o přijetí dotace na výsadbu stromů č. 1190900845 – podepsána 

- smlouva o zřízení věcného břemene č. HO-014330069582/001-MDP s firmou EG.D, a.s. 

– podepsána 

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce pro město 
Hustopeče na neinvestiční výdaje zahrnující provozní náklady očkovacího centra 
v Hustopečích ve výši 3.009 Kč – podepsána 

 

3. Rozpočet na rok 2022 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce 
od 16. listopadu 2021. Navržené příjmy jsou 12 876 000 Kč, navržené výdaje 13 251 000 Kč, 
financování 375 000 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. 

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 



Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/3 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve struktuře příjmy 12 876 000 Kč, výdaje 13 251 000 

Kč a financování 375 000 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. 
 

 

 

 

 

4. Návrh rozpočtového výhledu na období 2023-2024 

Na úřední desce a elektronické úřední desce je od 16. listopadu 2021 zveřejněn návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2023 – 2024.  

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/4 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023 – 2024.  

 

  

 

  

5. TJ žádost o prominutí pachtu na rok 2021 

Od TJ SPORT Němčičky byla doručena žádost o prominutí pachtovného na rok 2021. Jako 
důvod uvádějí: „provoz areálu byl významně zasažen situací spojenou s Covid-19, a to na 

jaře i podzim 2020, jaře 2021 a zejména pak celou zimní sezónu 2020/2021.“ 

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 6/2021/5 

ZO bere na vědomí žádost TJ SPORT Němčičky o prominutí pachtu na rok 2021, a pověřuje 
starostu zajistit dodání účetní závěrky za rok 2021. 
 

 

6. Prodej pozemku č. 3351/44 

 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na prodej pozemku parc. č. 3351/44 o výměře 28 m2, 

ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Němčičky u Hustopečí. V termínu pro přijímání nabídek obec 
přijala nabídku pouze od pana , který za pozemek nabízí 2 240 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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

Usnesení č. 6/2021/6 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3351/44 manželům  

, Němčičky , za cenu 2 240 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

7. Prodej pozemku č. 3179/14 

 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na prodej pozemku parc. č. 3179/14 o výměře 109 
m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Němčičky u Hustopečí. V termínu pro přijímání nabídek 
obec přijala nabídku pouze od pana Ing. Patrika Komárka, Němčičky 4, který za pozemek 

nabízí 10 900 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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 



Usnesení č. 6/2021/7 

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3179/14 panu Ing. Patrikovi Komárkovi, Němčičky 4, za 
cenu 10 900 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

8. Směna pozemku parc. č. 3351/45 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na směnu pozemku parc. č. 3351/45 o výměře 68 
m², ostatní plocha, jiná plocha, k. ú Němčičky u Hustopečí. V termínu pro přijímání nabídek 
obec přijala nabídku pouze od paní , Němčičky , která za uvedený 
pozemek nabízí pozemek parc. č. 144/4 o výměře 1 m² ostatní plocha, jiná plocha, 

s doplatkem 6 800 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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/8 

ZO schvaluje směnu pozemků parc. č. 3351/45 za pozemek parc. č. 144/4 o výměře 1 m², 
ostatní plocha, jiná plocha, ve vlastnictví paní , Němčičky , s doplatkem 

6 800 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

  

9. Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 

Dalším bodem k projednání je připraven dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování 
systému IDS JMK. Předmětem dodatku je úprava výše finančního příspěvku obcí a 
sjednocení termínu příspěvku. Výše finančního příspěvku obce do Fondu IDS činí 100 Kč na 
jednoho obyvatele za rok. 

 

Pan Pavel Stávek zmínil poradu, na které vyjádřili spolu s dalšími členy ODS svůj nesouhlas. 
Považují toto navýšení za příliš velké, oponují tím, že autobusy jezdí téměř prázdné. Požadují 
vysvětlení tohoto stoprocentního navýšení. Pan starosta potvrdil fakt, že spousta spojů je 
prázdná, během rozhovoru s paní Dlouhou došlo i na návrh, že by mohly jezdit menší 
autobusy, ale v tomto se skýtá spousta dalších problémů a věcí, do kterých my nevidíme, 
proto by se zasloužilo projednat tento problém s radním jihomoravského kraje. Pan Prchal 
pozdvihl fakt, že na IDS JMK se může kdykoliv a kdokoliv za jakékoliv situace spolehnout a na 
to by se nemělo zapomínat. Náklady se dlouho nezvedaly a od té doby ceny rapidně vzrostly, 
proto považuje z pohledu uživatele neschválení, nebo nezaplacení jako projev malichernosti. 
Doporučil využít kontakty na kraji a bojovat za změnu přímo tam. Na češ pan Pavel Stávek 
odpověděl, že radní nemá schvalovací kompetence, pokud má dojít k nějaké změně. Navíc se 



nemalým způsobem zatěžuje příroda. Navíc zmínil, že jinde si prosadili, že se platí za 
přepravované osoby. Pan Komárek by chtěl opřít o fakta nějaké statistiky, které by rád při 
podpisu viděl. 
 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 5 hlasů  proti – 0 hlasů             zdržel se – 3 hlasy 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/9 

ZO schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským 
krajem, se sídlem Žeretínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

 

 

10. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství má dopad na vydání obecně 
závazných vyhlášek obcí a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním 
odpadem a zpoplatnění svozu komunálního odpadu. 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/10 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
 

 

 

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

Nová právní úprava v oblasti odpadového hospodářství má dopad na vydání obecně 
závazných vyhlášek obcí a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním 
odpadem a zpoplatnění svozu komunálního odpadu. 

 

Pan starosta zmínil, že v tomto případě obec doplácí téměř půl milionu korun. 



 

Pan Komárek požádal o tomto navýšení informovat obyvatele pomocí Němčičského čtení. 
Pan Pavel Stávek poznamenal, že jde vidět, že je tato věc dotována ze strany obce 
z rozpočtu. Zmínil, že vše se bude radikálně zvedat a mělo by to tak být i u těchto poplatků, 
aby se jednalo s občany na rovinu. Pan Antoš dovysvětlil, že náklady činí 1 200 tis. Kč, obec 
vybere polovinu, proto ODS navrhovala zvýšení o 300 Kč. Pan starosta oponoval tím, že obec 
je tu od toho, aby občanům vyšla vstříc, pokud je to v jejích silách. Pan  se 
vložil do rozhovoru s tím, že během těch let, co v Němčičkách bydlí, se mu v 3členné 
domácnosti nepodařilo popelnici naplnit. Jsou tu lidé, kteří tu nemají trvalý pobyt, a přesto 
mají popelnice. Pan místostarosta řekl, že si nedovede představit radikální zvýšení poplatku 
na 1 200 Kč bez předchozí komunikace a vysvětlení občanům. Na to pan Pavel Stávek 
odpověděl, že nemluvil o navýšení na 1 200 Kč, nýbrž o malých krůčcích.  
 

Pan Tomáš Stávek poukázal na fakt, že u bytů na Základní škole Němčičky se nachází pouze 2 
popelnice, i když nájemníků je podstatně více. Poprosil tak o kontrolu tohoto nedostatku.  
 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 5 hlasů  proti – 1 hlas             zdržel se – 2 hlasy 

 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/11 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství s navýšením základního poplatku na 800 Kč rok/osobu. 
 

 

12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

Při jednání zastupitelů a okolních obcí jsme dospěli k závěru, že je potřeba navýšit tento 
poplatek na 25 Kč z původních 10 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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 



Usnesení č. 6/2021/12 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku z pobytu s navýšením 
poplatku na 25 Kč. 
 

 

 

13.  Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hantály a. s. 

Dodatek smlouvy kopíruje cenu z minulého roku na svoz a likvidaci odpadu. 
 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/13 

ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Hantály a. s., sídlem 
Tovární 22, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 42324068, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

 

 

14. Přijetí dotace pro školu z JMK: Interaktivní displeje do tříd na podporu výuky 

Pan Mgr. Petr Antoš vysvětlil, že se jedná o výměnu starších dataprojektorů, nové umožní 
interaktivní dotykovou práci. Dne 1.12.2021 byla tato smlouva schválena na kraji.  

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/14 

ZO schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
smlouva č. JMK074107/21/OKH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

 

 

 

 



15.  Navýšení vodného a stočného 

V dalším bodě k projednání je navýšení stočeného na 1 300 Kč za rok/osobu. V tomto 

případě obec doplácí 730 tis. Kč.  
 

Pan starosta poznamenal, abychom se dostali na nulu, muselo by navýšení činit cca 900 Kč. 
Jelikož došlo k určité modernizaci a přestavbě čerpadel a úprav na čistírně, očekává tedy, že 
se náklady podstatně sníží, a proto není třeba tak radikálního navýšení. 
 

Zde ještě dojde k jednání se zástupci ZD Němčičky, jelikož se pan starosta domnívá, že 
neplatí to, co vypustí. Bude namontováno přímé měření a od toho se bude odvíjet cena do 
budoucna. 

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/15 

ZO schvaluje navýšení stočného ve výši 1300 Kč/osobu. 
 

 

 

16. Výpůjčka KD – sportovní aktivity (florbal) 

Na úřední desce byla zveřejněna nabídka na výpůjčku kulturního domu na sezónu 
2021/2022 za účelem konání sportovních aktivit (florbal) vždy ve dnech pondělí a středa od 
16:00 hod do 21:00 hod. V termínu přijímání nabídek obec obdržela žádost od pana  

. 
 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/16 

ZO schvaluje výpůjčku kulturního domu  za účelem pořádání sportovních 
aktivit (florbal). 

 

 



 

17. Různé 

Dalším bodem projednání je příkazní smlouva s firmou Artendr s.r.o., IČ: 24190853 o 
zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: „Obnova místních komunikaci“. 
 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/17 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro rok 2022 z Ministerstva pro místní rozvoj na akci 
„REKONSTRUKCE OBECNÍ KOMUNIKACE „ZA HUMNY“. 
 

Do bodu „různé“ byla dále zařazena žádost o finanční příspěvek určený na vydávání 
Malovaného kraje, nekomerčního národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka.  
 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/18 

ZO schvaluje finanční příspěvek určený na vydávání Malovaného kraje, nekomerčního 
národopisného a vlastivědného časopisu Slovácka, ve výši 1 000 Kč. 
 

 

V neposlední řadě je k projednání žádost o finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti 
Zdravotní klaun. 
  

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

Usnesení č. 6/2021/19 

ZO schvaluje finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, ve výši 1 000 
Kč. 
 

 

 

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

Pan místostarosta nadhodil návrh k diskuzi o členství v SO Modrých Hor. Zastupitelé se shodli, 
že by chtěli vidět transparentní a jasné dokumenty, které by dokázaly zdůvodnit, proč obec 
platí členský příspěvek ve výši 52 300 Kč za rok. V případě, že ZO po předložení patřičných 
dokumentů uzná, že členství nemá očekávaný efekt a benefit, bylo by vhodné z tohoto svazku 

vystoupit. Pan místostarosta poprosil pana starostu o zajištění těchto dokumentů, aby se ZO 
dokázalo seznámit s rozpočtem a poté rozhodnout, jestli má cenu setrvávat v tomto sdružení.  
Pan starosta plně souhlasil a dodal, že přínos pro obec není tak velký, spíše pro užší skupiny 
lidí. Pana Antoše překvapil poměr výše dotace všech obcí. Podstatně větší obce, jako jsou 
Velké Pavlovice, platí příspěvek ve výši 53 tis. Kč. Navrhl, že by bylo žádoucí, aby taková malá 
obec, jako jsme my, platila méně, aby to bylo v určité rovnováze ve srovnání s okolními většími 
obcemi. Pan starosta následně zmínil, že 7.12. se bude konat schůze, na které by se měl, mimo 

jiné, upřesnit směr, jakým se SO Modré Hory chtějí ubírat. 
 

 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

 

 

Usnesení č. 6/2021/20 

ZO pověřuje starostu obce (jako zástupce člena SO Modré Hory) aby vyzval SO MH 

k vypracování a předložení koncepčního materiálu a plánu činností na rok 2022 a zdůvodnění 
přínosu pro obec Němčičky. 
 

 

Po prostudování stanov SO Modré Hory je sice vystoupení nutné oznámit do 30. 9., ale další 
možností ukončení členství je vyloučení člena pro porušení ustanovení stanov, což je, 
v tomto případě, i nezaplacení členského příspěvku. Proto pan místostarosta navrhl, aby byl 
členský příspěvek za obec Němčičky nulový. 
 

 

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 Vyskočilová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 6/2021/21 

ZO, po seznámení se s rozpočtem SO MH, s tímto rozpočtem nesouhlasí a ukládá starostovi 
obce, jako jmenovanému zástupci obce ve SO, aby při hlasování o rozpočtu vyjádřil 
nesouhlas s předloženým návrhem hlasováním PROTI předloženému návrhu rozpočtu. 
Zároveň pověřuje starostu obce ke sdělení stanoviska, že do chvíle přijetí pro zastupitelstvo 
obce Němčičky akceptovatelného koncepčního materiálu a plánu činností na rok 2022, 
včetně zdůvodnění přínosu pro obec Němčičky, nebude uhrazen obcí Němčičky členský 
příspěvek. 
 

 

Následně pan inženýr Komárek zmínil zmatené hlášení k přípojkám. Neporozuměl a musel si 
to vykomunikovat sám, přes dané číslo, které bylo nadiktováno v hlášení. Navrhl, že informace 
k těmto věcem by měly zaznít v následujícím čísle Němčičského čtení. Pan starosta uznal, že 
došlo k určitému informačnímu šumu a dovysvětlil, že pověření 2 pracovníci dané firmy jsou 
opatřeni kartičkami, vystavené obcí, a navrtávají přípojky. Není nutné nikam volat, pracovníci 
musí zasíťovat každý dům v obci, včetně proluk. Veškeré informace byly zveřejněny již dříve 
ve čtení, ale vše znovu bude zmíněno i v prosincovém vydání. Na otázku od pana Antoše „on 
jako oslovuje ty lidi“ pan starosta odpověděl, jestliže se pracovník nedozvoní, navštíví dům 
podruhé, a jestli ani v tom případě nebude návštěva úspěšná, zanechá pracovník kartičku, aby 
se mohli s majitelem domu telefonicky dohodnout. Pan Jiří Stávek poznamenal, že vše je o 
komunikaci a domluvě, jak on sám uvedl, sám si namyslel, kudy to chce vést. Pan Antoš 
neporozuměl, k čemu tato příprava vlastně je. Starosta upřesnil, že touto chráničkou povede 

optické vlákno, ale po domě si to musí nechat rozvést každý sám. Pan místostarosta řekl, že 
v první fázi mělo proběhnout informování občanů, aby si to vše stihli namyslet.  

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 20:05 hod. 

 

Zapsala: Tereza Kopecká, DiS., 2. prosince 2021. 

 

 

 



Ověřovatelé zápisu: 

 

 

…………………………….     .……………………………  

  

Ing. Patrik Komárek             Jiří Stávek 

 

 

……………………………… 

Zbyněk Slezák, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 2. prosince 2021 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
 

- rozpočet obce na rok 2022 ve struktuře příjmy 12 876 000 Kč, výdaje 13 251 000 Kč a 
financování 375 000 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 

- střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023 – 2024 

- prodej pozemku parc. č. 3351/44 , 

Němčičky , za 2 240 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- prodej pozemku parc. č. 3179/14 panu Ing. Patrikovi Komárkovi, Němčičky 4, za 10 900 

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- směnu pozemků parc. č. 3351/45 za pozemek parc. č. 144/4 o výměře 1 m2 ostatní 
plocha, jiná plocha, ve vlastnictví paní , Němčičky , s doplatkem 

6 800 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

- dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, 
se sídlem Žeretínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy 

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
- obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku z pobytu 

- Dodatek č. 8  ke Smlouvě o poskytnutí služeb s Hantály a. s., sídlem Tovární 22, 691 06 

Velké Pavlovice, IČ: 42324068, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, smlouva 
č. JMK074107/21/OKH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- navýšení stočného ve výši 1300 Kč/osobu 

- výpůjčku kulturního domu  za účelem pořádání sportovních aktivit 
(florbal) 

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

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

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

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- žádost TJ SPORT Němčičky o prominutí pachtu na rok 2021, a pověřuje starostu zajistit 

dodání účetní závěrky za rok 2021 



Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi obce: 
 

- zajistit podpisy schválených smluv 

- ZO pověřuje starostu obce (jako zástupce člena SO Modré Hory) aby vyzval SO MH 

k vypracování a předložení koncepčního materiálu a plánu činností na rok 2022 a 
zdůvodnění přínosu pro obec Němčičky 

- ZO, po seznámení se s rozpočtem SO MH, s tímto rozpočtem nesouhlasí a ukládá 
starostovi obce, jako jmenovanému zástupci obce ve SO, aby při hlasování o rozpočtu 
vyjádřil nesouhlas s předloženým návrhem hlasováním PROTI předloženému návrhu 
rozpočtu. Zároveň pověřuje starostu obce ke sdělení stanoviska, že do chvíle přijetí 
pro zastupitelstvo obce Němčičky akceptovatelného koncepčního materiálu a plánu 
činností na rok 2022, včetně zdůvodnění přínosu pro obec Němčičky, nebude uhrazen 
obcí Němčičky členský příspěvek 

 

 
 

 
 

 

 

 


