
Zápis č. 8/2020 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. prosince 2020 v18:00 

hod.v kulturním domě v Němčičkách.    

Přítomni: Zbyněk Slezák (starosta), Jiří Stávek, Tomáš Stávek, Pavel Stávek, Ing. Patrik 

Komárek, Mgr. Petr Antoš, Filip Stávek, DiS., Anna Šlancarová, Mgr. Miroslav Prchal, DiS. 
(místostarosta)  

Starosta v 18:00 hodin zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné 

členy ZO, hosty a veřejnost.. Oznámil, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 a 

zastupitelstvo obce je usnášení schopné.  

Během zastupitelstva se v 18:09 dostavil pan Mgr. Petr Antoš a v 18:28 se dostavila paní 
Anna Šlancarová. 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl pana Pavla Stávka a Mgr. Miroslava 
Prchala, DiS. 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    

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/1 

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhuji pana Pavla Stávka a Mgr. Miroslava 
Prchala, DiS., a zapisovatelem zápisu navrhuji Nikolu Vojtěškovou, DiS. 
 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
3. Smlouva E.on – věcné břemeno  
4. Rozpočtové opatření 12/2020 

5. Rozpočet na rok 2021 

6. Návrh rozpočtového výhledu na období 2022 – 2023 

7. Smlouva CET dodatek chodník pod OÚ 

8. Smlouva CET dodatek stání – základ 

9. Smlouva – pan Ing. Procházka – zpracování projektu - komunikace Za humny II. etapa  

10. Smlouva ARTENDR – zpracování dotace na komunikace MMR 

11. Žádost o prominutí nájmu KD – TJ Sport Němčičky  
12. Doplatek za zeď u sběrného dvora –
13.  Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí služeb s Hantály a.s.  
14. Různé 



15. Závěr 
 

V 18:09 dorazil pan Mgr. Petr Antoš.  
 

 

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. 8/2020/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání: 
 smlouva č. 1485/B1/2020 se Státním fondem dopravní infrastruktury – 

podepsána  
 smlouva o dílo č. 152020 s firmou Construction Energy Tech, s.r.o. za cenu   

326 333,87 Kč vč. DPH – podepsána  
 smlouva o dílo č. 152020/1 S firmou Construction Energy Tech, s.r.o. za cenu 

455.264 Kč bez DPH – podepsána  
 

3. Smlouva E.ON Distribuce a.s. č. HO- 001040018361/006 – MPEL 

 

K projednání je připravena smlouvač. HO- 001040018361/006 – MPEL o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce 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. 8/2020/3 

ZO schvaluje smlouvu č. HO- 001040018361/006 – MPEL o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

Následně pan Ing. Patrik Komárek navrhl, zda by nemohl být bod č. 4 (rozpočtové opatření 
12/2020) přesunut až za bod č. 8.  



S tímto ostatní členové zastupitelstva neměli problém a bod se přesunul.  
 

 

 

4. Rozpočet na rok 2021 

Návrh rozpočtu obce je zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od 27. listopadu 

2020. Navržené příjmy jsou ve výši 11 919 000 Kč, navržené výdaje 11 244 000 Kč, 
financování 675 000 Kč. Závaznými ukazateli jsou na straně výdajů paragrafy a transfery 
příspěvkovéorganizaci a svazkům obcí, na straně příjmů pro daňové příjmy a přijaté transfery 
jsou závaznýmiukazateli položky, pro ostatní druhy příjmů jsou závaznými ukazateli 
paragrafy, pro financováníjsou závaznými ukazateli položky. 
 

18:28 dorazila paní Anna Šlancarová. 

 

Pan Ing. Patrik Komárek k tomu dodal, že v rozpočtu se snížily příjmy, což je vzhledem 
k momentální situaci pochopitelné. Dále je v rozpočtu položka na požární ochranu. V naší 
obci se znovu formuje spolek dobrovolných hasičů. Dále je tam položka týkající se 
Němčičského čtení. 
K tomu čtení pan starosta dodal, že v příštím roce je v plánu němčičské čtení vylepšit.  
Pan Pavel Stávek dodal, že co se týká spolku dobrovolných hasičů, tak má obavu, aby to 
nedopadlo jako před časem, kdy členové kvůli svým pracovním a rodinným povinnostem na 
to neměli čas.  
Pan Mgr. Petr Antoš podporuje myšlenku obnovit v obci hasiče. 
 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/4 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2021 ve struktuře příjmy 11 919 000 Kč, výdaje 11 244 000 

Kč a financování 675 000 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. 
 

5. Návrh rozpočtového výhledu na období 2022 – 2023 

 

Na úřední desce a elektronické úřední desce je od 257. listopadu 2020 zveřejněn návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2023.  

 

 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. 8/2020/5 

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022– 2023. 

 

 

6. Smlouva CET  - dodatek č. 1. - chodník pod OÚ 

K projednání je připraven dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.152020 „Němčičky – prodloužení 
opravy chodníku 1. etapy k družstvu“. Jedná se o chodník pod obecním úřadem (mezi č.p. 40 
až 68) o předpokládané výměře asi 100 m2.  

 

 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. 8/2020/6 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 152020 s firmou Construction Energy Tech 

s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

7. Smlouva CET - dodatek č. 1- „Němčičky – parkovací stání“. 

K projednání je připraven dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.152020/1 s firmou Construction 

Energy Tech s.r.o.  na výstavbu základů pro opěrnou zeď.  
 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 8/2020/7 

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 152020/1 s firmou Construction Energy Tech 

s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

 



8. Smlouva – pan Ing. Procházka – zpracování projektu - komunikace Za humny II. 

etapa 

 

K projednání je připravena smlouva o dílo s panem Ing. Pavlem Procházkou – Rekonstrukce 

komunikace za humny – II. Etapa. Jedná se o smlouvu na zhotovení projektové dokumentace.   
 

Pan starosta k tomuto uvedl, že by mělo dojít ke zpevnění komunikace, aby se netrhala, a k 

výměně asfaltového povrchu, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému protékání vody pod 
asfalt. Jedná se o úsek na ulici za humny Od prostředních schodů (u prostřední zastávky) po 
spodní křižovatku (po č. p. 169).  
Co se týká opravy kanalizace, tak bohužel na to peníze teď nejsou. Podle kontroly se zjistilo, 

že zde kanalizace není tak poškozená, aby se musela vybagrovat. Proto bude stačit, když se 
kanalizace vyvložkuje.  
Pan Ing. Patrik Komárek uvedl, že je pro, aby se to opravilo, ale cena za projekt, která je 360 
tisíc se mu zdá příliš vysoká. Podle jeho názoru by se nejdříve měli sehnat peníze i na opravu 
kanalizace a teprve pak opravovat komunikace. A právě proto bude hlasovat proti.  
 

Pan starosta odpověděl, že to chápe, ale oslovil 4 projektanty. 1. neodpověděl vůbec, 2. napsal 

že nemá volné kapacity, 3. poslal nabídku s cenou mnohem vyšší než vybraná 4. nabídka (pan 

Ing. Procházka). 
 

Pan Pavel Stávek k tomuto řekl, že má podobný názor jako Ing. Patrik Komárek. Vzhledem 

k tomu, že nás v budoucnu čeká velká investice do ČOV, tak by teď raději peníze ušetřil.  
 

Pan Mgr. Miroslav Prchal k tomuto řekl, že kdybychom měli čekat na další možnosti, tak 
můžeme čekat donekonečna. Proto je pro, aby se toto zrealizovalo. Na realizaci budeme mít 
cca 2 roky a během těch 2 let můžeme hledat jiné dotační tituly na kanalizaci, případně ji 
můžeme opravovat postupně na vlastní náklady.  
 

Následně byla vyhlášena pauza na 5 minut, která 19:50 skončila.  
 

 
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 X   

Filip Stávek, DiS.   X     

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

 

Usnesení bylo schváleno 

 

Usnesení č. 8/2020/8 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Ing. Pavlem Procházkou – Rekonstrukce komunikace za 

humny – II. Etapa a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

 

9. Rozpočtové opatření 12/2020 

K projednání je připraveno rozpočtové opatření č. 12/2020 s těmito parametry: příjmy zvýšení 
o 2 594 400Kč a výdaje zvýšení o 2 594 400Kč. 



 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS.   X     

Výsledek hlasování:    pro – 6 hlasů      proti – 1 hlasů  zdržel se –2 hlasů 

 

Usnesení bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 8/2020/9 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020. 

 

10. Smlouva ARTENDR – zpracování dotace na komunikace MMR 

K projednání je připravena příkazní smlouva s firmou ARTENDR s.r.o. Jedná se o smlouvu o 
zpracování žádosti a podání této žádosti o dotaci na MMR. „Oprava místní komunikace v obci 

Němčičky“.  
 

Pan Mgr. Petr Antoš se dotázal, proč je vybrána právě tato firma.  
Na to pan starosta odpověděl, že původně jsme dotace řešili s RPA, ale tato firma řeší vše na 
poslední chvíli. To se mu nelíbí, a právě proto byla oslovena a vybrána tato firma.  
 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS.   X     

Výsledek hlasování:    pro – 5 hlasů          proti – 0 hlasů  zdržel se – 4 hlasů 

 

Usnesení č. 8/2020/10 

ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. o zabezpečení přípravy žádosti o 
dotaci a přípravy a realizaci výběrového (zadávacího) řízení na projekt „Oprava místní 
komunikace v obci Němčičky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

11. Žádost o prominutí nájmu KD – TJ Sport Němčičky. 

TJ Sport Němčičky, z.s. podalo žádost o prominutí nájmu za využití KD za rok 2020 – oddíl 
stolního tenisu.  
 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/11 



ZO schvaluje TJ Sport Němčičky, z.s. prominutí nájmu za kulturní dům za rok 2020.  
 

 

12. Doplatek za zeď u sběrného dvora –

Pan podal žádost to dorovnání finanční spoluúčasti na výstavbě opěrné zdi u 
sběrného dvora. 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/12 

ZO schvaluje vyplacení finanční spoluúčasti obce ve výši 60 000 Kč panu 
bytem Němčičky  za výstavbu opěrné zdi místního sběrného dvora odpadů.  
 

 

13. Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí služeb s Hantály a.s.  

K projednání je připraven dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Hantály a.s. 
pro rok 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 Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/13 

ZO schvaluje dodatek č. 7  ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Hantály a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.  

 

14. Dohoda o provedení práce –  

K projednání je připravena dohoda o provedení práce s paní Pan 

doktor  který přestupky řešil doposud se rozhodl jít do důchodu, a proto bylo nutné 
najít náhradu.  
 

 

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 X   

Filip Stávek, DiS. X       



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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 8/2020/14 

ZO schvaluje dohodu o provedení práce s paní 
 

15. Různé 

Pan podal žádost o výpůjčku kulturního domu Němčičky pro florbal pro sezónu 
2020/2021. Veřejná nabídka na výpůjčku kulturního domu pro florbal byla zveřejněna na 
úřední desce obce dne 14. prosince 2020. 
 

Pan Ing. se rozhodl obci darovat částku 20 000 Kč.  
 

Dne 6. srpna 2020 zasedal finanční výbor ve složení Tomáš Stávek, Jitka Svobodová a 
Andrea Čapková. Další informace nám k tomu dodá pan Tomáš Stávek.  
 

Pan Tomáš Stávek k tomu uvedl, že jak bylo zmíněno, 6.8.2020 zasedal finanční výbor, který 
provedl kontrolu hospodaření s nájmy na bytech obce. Všechny byty odpovídají nájemnému z 
roku 2019, soc. byty odpovídají stanovenému nájmu podle dotačních titulů. Byt nad obecním 
úřadem tomuto stanovenému nájmu neodpovídá. Proto navrhují, aby byl nájem zvýšen.  
Dále pan Tomáš Stávek uvedl, že bývalý starosta, pan Filip Stávek, DiS., prodal občanovi 
Němčiček střešní krytinu, která byla určena na rekonstrukci školy. Tuto krytinu prodal 

celkově za 15 tisíc. Nákup nové střešní krytiny na školu stál 30 tisíc. Navrhují, aby pan Filip 
Stávek, DiS., tento rozdíl uhradil.  
Pan Filip Stávek, DiS ., konstatoval, že tato krytina na školu určena nebyla, že to byl zbytek 
z Domovinky, a byl jiný než ten, co je použit na škole.  
Pan starosta k tomuto dodal, že by toto nechal na poradu a projednal to tam.  
 

 

Pan zaslal do datové schránky obce žádost, že si přeje, aby byla do jednání 
zastupitelstva zařazena jeho předexekuční výzva. Pan starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že 
nemá v obci ani trvalé bydliště, ani nevlastní žádnou nemovitost, tak nemá dle zákona právo 
toto po zastupitelstvu žádat, ale že mu tedy předává slovo, aby se k tomuto vyjádřil.  
 

Následně si vzal slovo pan Jeho proslov viz. Příloha č. 1. 
K vyjádření pana pan starosta uvedl, že si má podat žádost o přidělení 
nového bytu. Není jiné řešení. Dle pravomocného rozsudku soudu se měl vystěhovat dne 
13.12. 2020 a obec musí konat.  

Pan  k tomu dodal, že tuto zprávu (příloha č. 1) zašle do datové schránky 
obce.   

 

Nakonec pan Mgr. Miroslav Prchal DiS navrhl panu starostovi odměnu ve výši 20 000 Kč za 
jeho odvedenou práci. Povedlo se získat část zaplacené „pokuty“ za zpackanou dotaci na 
školu ve výši 1,3 milionu Kč, 
Pan starosta k tomu uvedl, že to tak bohužel nejde a musí být v programu uvedený přímo 
samostatný bod. Proto tedy navrhl, že to bude projednáno na dalším zastupitelstvu.  

 

Následně pan starosta vyzval všechny přítomné, jestli mají nějaké připomínky, žádosti.  



 

Pan  se dotázal, zda by nebylo možné veřejnosti sdělit, co je součástí 
rozpočtového opatření, aby měli přehled i ostatní. Dále se dotázal, zda chodníky byly předány 
v termínu a v pořádku.  
Pan starosta odpověděl, že chodníky, které byly realizovány z dotace byly předány v pořádku 
a řádném termínu. Co se týká rozpočtového opatření, tak to bývá zveřejněno na webu.  
 

 

16. Závěr 

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 20:50 hod. 

Pan po ukončení zasedání předal starostovi písemný dokument, bylo mu doporučeno 
učinit oficiální osobní podání na Obci Němčičky v době úředních hodin. 

 

Zapsala: Nikola Vojtěšková, DiS., 15. prosince 2020  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.,      Pavel Stávek   

 

…………………………….     ……………………………
    

 

 

……………………………… 

ZbyněkSlezák, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 15. prosince 2020 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- smlouvu č. HO- 001040018361/006 – MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. 

- rozpočet obce na rok 2021 ve struktuře příjmy 11 919 000 Kč, výdaje 11 244 000 Kč a 
financování 675 000 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 2022– 2023. 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 152020 s firmou Construction EnergyTech s.r.o. 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 152020/1 s firmou Construction EnergyTech s.r.o. 

- smlouvu o dílo s panem Ing. Pavlem Procházkou – Rekonstrukce komunikace za humny 

– II. Etapa 

- rozpočtové opatření č. 12/2020. 

- příkazní smlouvu s firmou ARTENDR s.r.o. o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a 
přípravy a realizaci výběrového (zadávacího) řízení na projekt „Oprava místní 
komunikace v obci Němčičky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. TJ Sport 

Němčičky, z.s. prominutí nájmu za kulturní dům za rok 2020. 
- vyplacení finanční spoluúčasti obce ve výši 60 000 Kč panu Pavlu Stávkovi bytem 

Němčičky 255 za výstavbu opěrné zdi místního sběrného dvora odpadů. 
- dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Hantály a.s.  
- dohodu o provedení práce s paní Mgr. Ing. Ivanou Horákovou. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- zprávu finančního výboru  

 

 

 

 

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

 
 

 



 

 
 

 


