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Zápis č. 4/2020 
 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 1. července 2020 v 19:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. 
 

Přítomni:  Zbyněk Slezák, Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Jiří Stávek, Ing. Patrik Komárek, Tomáš 
Stávek, Šlancarová Anna, Pavel Stávek    

Omluveni:  Mgr. Petr Antoš, Filip Stávek, DiS. 
 

Starosta v 19:00 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 Pavla 
Stávka. Zapisovatelem zápisu navrhl paní Nikolu Vojtěškovou, DiS.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

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. 4/2020/1 

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání pana Pavla Stávka a Jiřího Stávka a 
zapisovatelkou paní Nikolu Vojtěškovou DiS. 
 

 

Program jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Zpracování projektu cyklostezka – Ing. Pavel Procházka  
4. Schválení výběru dodavatele na rekonstrukci chodníků 

5. Zařazení do MAS Hustopečsko 

6. Trestní oznámení o skutečnosti nasvědčující možnému spáchání trestného činu  
7. Různé 

8. Závěr 
 

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

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. 4/2020/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání: 
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 zajistit podpisy schválených smluv: 
- darovací smlouvy s TJ SPORT Němčičky – podepsány  
- smlouva s E.ON Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

podepsána  

3. Zpracování projektu cyklostezka – Ing. Pavel Procházka  
 

K projednání je připravena smlouva s panem Ing. Pavlem Procházkou na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezky Němčičky – Bořetice II. etapa.  

K tomuto pan starosta doplnil, že nabídka od tohoto dodavatele byla nejlevnější.   
 

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

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. 4/2020/3 

ZO schvaluje smlouvu s panem Ing. Pavlem Procházkou na zpracování projektové dokumentace 
cyklostezky Němčičky – Bořetice II. etapa a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

 

4. Schválení výběru dodavatele na rekonstrukci chodníků 

V rámci výběrového řízení na rekonstrukci chodníků zaslaly nabídku dvě firmy. Nabídka od firmy 
Construction Energy Tech s.r.o. je výhodnější skrze hodnotící kritérium, avšak byly nalezeny 

chyby formálního charakteru, které bude muset účastník objasnit. Zatím mají zastupitelé a členové 
hodnotící komise čas si vše důkladně prostudovat a teprve pak dojde k případnému schválení 
smlouvy s některou z firem. Nyní tento bod jen zastupitelstvo bere na vědomí.  
 

 

 

5. Zařazení do MAS Hustopečsko 

 

V rámci našeho členství v MAS Hustopečsko musí dojít ke schválení zařazení obce do územní 
působnosti na programové období 2021-2027.  

Pan místostarosta k tomu doplnil, že krom čerpání dotací z MAS Hustopečsko můžeme i 
ovlivňovat projekty, určovat, kam finance budou investovány a podobně.  
   

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

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. 
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Usnesení č. 4/2020/4 

ZO schvaluje zařazení obce do území působnosti MAS Hustopečsko na programové období 2021-

2027 

 

6. Trestní oznámení o skutečnosti nasvědčující možnému spáchání trestného činu 

 

K tomuto bodu starosta poprosil o vyjádření pana Pavla Stávka, který toto trestní oznámení 
inicializoval.  

Pan Pavel Stávek k tomu dodal:  

Vyvolali to zastupitelé za ODS, nikoli já sám, debata a dotazy k této situaci byly již zodpovězeny 
na minulém zastupitelstvu.  
Pan Pavel Stávek dne 13. 7. 2020 navrhl doplnit do Zápisu toto znění:“ (viz kurzíva)  
„Jedná se o to, že na pozemky obce se navážela zemina. Jak je z oficiálních podkladů známo, tuto 
zeminu navážela převážně firma Thermoservis na základě objednávky pana starosty. Není zřejmé, 
jaká to je zemina, její stav a složení, o kolik tun zeminy se jedná. Navíc starosta rozhodl o tomto 

bez vědomí zastupitelů a místostarosty. Až na dotazy zastupitelů doložil některé dokumenty. ODS 

se snaží zabránit, aby obci nevznikly náklady, kdyby zemina byla kontaminovaná a musela se 
odstranit. Nejdříve jsme objednali nezávazné rozbory, objednávku jsme chtěli podat a poslali na 

Obec, ale po konzultaci s právníky jsme došli k závěru, že bychom jen utratili obecní peníze. Tato 

skutečnost byla ostatním zastupitelům sdělena na poradě před veřejným zasedáním zastupitelstva 
obce. Nyní je situace taková, že odbor živ. prostředí toto postoupil inspekci životního prostředí, 
ale inspekce nezajistí odvoz případné kontaminované zeminy, pouze zahájí správní řízení a může 
udělit pokutu. V případě zjištěného pochybení sama inspekce podá trestní oznámení. Pokud to 

zastupitelé nebudou řešit, přebírají spoluzodpovědnost s konáním pana starosty. Proto je na místě, 
aby vše bylo prošetřeno, aby zastupitelé měli k dispozici nezávislé posouzení a rozhodnutí. Buď se 

zjistí, že je vše v pořádku, což bychom si přáli, nebo se zjistí pochybení v rámci přestupku, 
případně trestného činu. Záměrem je, aby byla vyloučena ekologická zátěž a vyloučily se případné 
další náklady. Obec dostala za uložení zeminy (může být klasifikována jako odpad) dar 20 tisíc 
Kč, což se nám zdá legrační.  
Před poradou zastupitelstva jsme předložili návrh trestního oznámení a požádali .  

, aby tento návrh rozeslala všem zastupitelům k seznámení a případnému připojení se 
k trestnímu oznámení, čímž by se zároveň chránili. Chtěli jsme, aby si to zastupitelé v klidu 

přečetli, případně zkonzultovali, poradili se a následně, aby se každý k věci vyjádřil.  
Co se týká podání, místostarosta Mgr. Prchal nám sdělil, již trestní oznámení podal za nás. Zatím 
jsme doručenku neviděli, pouze nám byl Mgr. Prchalem předán telefonní kontakt na vyšetřovatele 

. . Každopádně následující den po veřejném zastupitelstvu bude podnět podán 
na Státní zastupitelství v Břeclavi.  
Ing. Patrik Komárek dodal, že trestní oznámení je podáno na neznámého pachatele. Sám pan 
Komárek ale řekl, že nechtěl, aby to takhle dopadlo.  

Co se týká kontroly pana  z životního prostředí, tak ten přijel šetřit sám od sebe, nikoli na 
udání, jak bylo minule řečeno. Členové ODS se tím trestním oznámení chrání, aby nebyli 
popotahování, že to nijak neřešili.  
Pan místostarosta informoval, že spekulace, jestli trestní oznámení podal za ODS nebo ne je 
zbytečná, protože to odesláno je. Zdá se mu hloupost, že když někdo má podezření ze spáchání 
trestného činu, tak nejedná rovnou a nosí to na obecní úřad, který s tím nemá nic společného. 
Každopádně předává informace od pana , který se tím zabývá, a prosí, aby 
se mu ti, kteří trestní oznámení podepsali ozvali a kontaktovali ho. A nechápe to, že trestním 
oznámením se dle slov ODS brání proti případným problémům, nedává to podle něj smysl.  
Pan Pavel Stávek k tomu dodal, že trestní oznámení jsme dali na obec, aby se s tím mohli zastupitelé 
obeznámit a případně se přidat a podepsat se pod to taktéž. A chtěli jsme, aby se k tomu zastupitelé 
každý sám za sebe vyjádřili. Následně ostatní zastupitele vyzval k vyjádření.  
Pan místostarosta se vyjádřil slovy „já vám na to prdím…“ 

Pan starosta – své stanovisko k tomu vyjádřil, nepřipojí se k tomu a nepodepíše to.  
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Pan Tomáš Stávek – „kdybych měl pocit, že byl spáchán trestný čin, tak bych to podepsal. Ale 

nemyslím si to“. 
Paní Anna Šlancarová – je překvapena, že Pavel Stávek tak bojuje za pozemek, o který obec díky 
ODS dříve málem úplně přišla. Nyní se podařilo ho vybojovat zpět. Trestní oznámení podle ní mělo 
být podáno již dříve na úplně jiný trestný čin.  
Pan Pavel Stávek se ohradil k výše zmíněnému příspěvku, a sice, aby do vyjádření paní A. 

Šlancarová nevtahovala politiku a neobviňovala ODS. Pokud by starosta  naplnil 

rozhodnutí zastupitelstva obce, tak by problém s pozemkem nevznikl. Tímto zbytečným útokem se 
zapomněla vyjádřit k věci. 
Pan místostarosta k tomu ještě dodal, že když se sešli na místě samém se zastupiteli, tak nebylo 
možné od pohledu určit, kolik zeminy je tam navezeno a podobně. Následně proběhla schůze na 
úřadě. Ze strany ODS bylo navrženo, že by bylo vhodné pozvat někoho externího, aby udělal rozbor 
(původní rozbor je od firmy, která na pozemek vyvážela zeminu). Což podle slov místostarosty byl 
skvělý nápad, který ODS přednesla. Pan Ing. Patrik Komárek vybral i konkrétní osobu, která by 
rozbor udělala, ale nakonec od toho ODS sama upustila.  
Pavel Stávek řekl, že ano, původně jsme to takto chtěli řešit, nicméně pro obec by to bylo zbytečně 
nákladné, proto jsme zvolili již zmíněný postup. Rozbory si případně vyšetřovatel zajistí přes 
soudního znalce. Kdybychom měli na obci rozbor od někoho jiného, tak by to soud nemusel brát 
v potaz a bylo by to vlastně zbytečné plýtvání penězi.  

Pan starosta se na konec debaty dotázal, zda má ODS nějaký návrh na usnesení, o kterém by se 
dalo hlasovat. Pan Pavel Stávek řekl, že ne. Záměr byl seznámit veřejnost s postupem v této kauze 
a postojem jednotlivých zastupitelů. 

 

6. Různé 

 

K podpisu je připravena smlouva s firmou URBITECH s.r.o. poskytovatel služby 
Hlášenírozhlasu.cz. kterou u nás v obci využíváme. Tato služba byla zprovozněna v době korona 

krize za přispění pana místostarosty a již je v provozu.  

 

 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek  X   

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. 4/2020/5 

ZO schvaluje smlouvu o poskytování služby s firmou URBITECH s.r.o.  a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.  

 
Následně dal starost prostor k položení otázek, připomínek a námětů.  
 

Paní  se dotázala, zda by nebylo možné u ČOV zvelebit „boudy“, které se tam 
nachází. Sběrný dvůr se nyní dost zvelebuje a udělal se na něm pěkný kus práce, za což pochválila 
pana starostu, ale bylo by vhodné upravit i prostředí kolem ČOV. Na minulém zastupitelstvu její 
dotaz na tyto „boudy“ možná někteří pochopili jako kritiku na pana , ale tak to nemyslela, 

proto by se chtěla omluvit, že to zle nemyslela.  
Pan Ing. Patrik Komárek se zeptal, komu patří sad nad horním hřištěm, zda to je obecní pozemek. 
Ano, je to obecní pozemek, ale má ho v pachtu pan . Dále chtěl pan Komárek 
dodat, že četl Němčičské čtení, a jen chtěl poznamenat, že na horní hřiště chodí nejen fotbalisti, ale 
také školka, škola a matky s dětmi. Sám osobně si vzal za úkol, že se pokusí to tam nějak zvelebit.  
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Dále se dotázal, zda se již někdo přihlásil do projektu na poskytnutí individuálních příspěvků. Zatím 
se nikdo nepřihlásil.  
Pan místostarosta se omluvil, že nedal dostatečně včas vědět o věci, kterou chce teď probírat. 
Nebude se divit, když ho zastupitelé odmítnou. Jedná se o situaci s kočkami na Nové hoře. Došlo 
ke krmení, shlukování a přemnožení koček, které obtěžují obyvatele lokality. Situace se rozrostla 

až do nesnesitelných rozměrů, kdy všude běhají desítky koček. Podařilo se najít spolek (Kočky u 
Katky, Starovičky), který takové kočky odchytává, vykastruje je, případně je dává do jiných rodin. 
Nechtějí za to peníze, ale bylo by možná vhodné jim poskytnout na transparentní účet nějaký 
finanční dar. Místostarosta navrhl 5 000 Kč.  

Starosta konstatoval, že tento problém trvá již nějakou dobu, snažili se to řešit s majitelem, ale 

bohužel bez výsledku. Proto přistoupili k tomuto řešení.  
Pan Pavel Stávek dodal, že v tomto případě je nejlepší, když si takový problém řeší každý sám.  
Pan Tomáš Stávek dodal, že díky minulému starostovi, který řešil situaci se psy jednoho obyvatele, 

obec platila za jejich umístění v útulku asi 36 000 Kč. Proto navrhuje, že teď by se mohlo přispět 
jednou i na kočky částkou 3 600 Kč. A následně již žádné peníze na zvířata nikomu neposkytovat. 
A dále také poukázal na to, že kdysi dávno se řešila vyhláška o volném pohybu psů. Už tehdy 
navrhoval, aby se to týkalo i koček.  
Ing. Patrik Komárek navrhl, aby se částka ponížila o polovinu, tedy na 2 500 Kč.  
 

Usnesení č. 4/2020/6 

ZO schvaluje jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 5 000 Kč.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek   X Pavel Stávek    X 

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek   X 

Zbyněk Slezák   X Anna Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2020/7 

ZO schvaluje jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 2 500 Kč.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek X   

Ing. Patrik Komárek X   Pavel Stávek    X 

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.   X Tomáš Stávek   X 

Zbyněk Slezák   X Anna Šlancarová   X 

Filip Stávek, DiS.        

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

 

Usnesení nebylo schváleno. 
 

Usnesení č. 4/2020/8 

ZO schvaluje jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 3 600 Kč.  
 

Hlasování: 
jméno A N Z jméno A N Z 

Mgr. Petr Antoš    Jiří Stávek   X 

Ing. Patrik Komárek   X Pavel Stávek    X 

Mgr. Miroslav Prchal, DiS. X   Tomáš Stávek X   

Zbyněk Slezák X   Anna Šlancarová   X 

Filip Stávek, DiS.        

Výsledek hlasování:    pro – 3 hlasů  proti – 0 hlasů        zdržel se – 4 hlasů 

 

Usnesení nebylo schváleno. 
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Dále se paní  zeptala, jak to vypadá s řešením hlodavců na sociálních bytech. To je 
v řešení.  
Pan Pavel Stávek se zeptal, jestli by se neměl dořešit nepořádek kolem sociálních bytů. Byla 
odstraněna pergola, ale bohužel je tam stále nepořádek. A zda by nebylo možné dát do smlouvy, že 
kolem domu musí mít každý pořádek a nesmí tam nic přistavovat a podobně.  
Starosta k tomuto dodal, že se toto striktně omezí do budoucna.  
 

7. Závěr 

 

 

Na závěr jednání všem přítomným poděkoval za pozornost a popřál hezký zbytek večera.  
 

 

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

Zapsala: Nikola Vojtěšková, DiS., 1. července 2020 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

    Pavel Stávek        Jiří Stávek   

 

…………………………….     …………………………… 

    

 

 

……………………………… 

     Zbyněk Slezák, starosta 
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Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 1. července 2020  
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- smlouvu s panem Ing. Pavlem Procházkou na zpracování projektové dokumentace 

cyklostezky Němčičky – Bořetice II. Etapa  

- zařazení obce do území působnosti MAS Hustopečsko na programové období 2021-2027 

- smlouvu o poskytování služby s firmou URBITECH s.r.o.   
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky neschvaluje: 
 

- jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 5 000 Kč 

- jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 2 500 Kč 

- jednorázový dar pro Kočky u Katky, z. s. Starovičky ve výši 3 600 Kč 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- nabídky firem na zpracování rekonstrukce chodníků  
- trestní oznámení o skutečnosti nasvědčující možnému spáchání trestného činu 

- podnět paní , aby se upravilo prostředí kolem ČOV  
- podnět Pavla Stávka, aby se do smluv na sociálních bytech zahrnulo i starání se o venkovní 

prostranství  
 

 

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

 

 
 

 
 


