
Zápis č. 3/2020 

 

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. června 2020 v19:00 hod. 

v Kulturním domě v Němčičkách.   

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

ing Patrik Komárek, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Šlancarová Anna, Pavel Stávek, 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 9 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo 

obce je usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl pana Mgr. Petra 

Antoše a paní Annu Šlancarovou. Zapisovatelem zápisu navrhl paní Nikolu Vojtěškovou, 

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 Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/1 

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání pana Mgr. Petra Antoše a paní Annu 
Šlancarovou a zapisovatelkou paní Nikolu Vojtěškovou DiS.,  

 

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto: 
1. Zahájení  
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání  
3. Závěrečný účet Obce Němčičky za rok 2020, účetní závěrka Obce Němčičky  
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020  
5. Účetní závěrka ZŠ Němčičky  
6. Darovací smlouva TJ SPORT Němčičky  
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
9. Nabytí pozemků parc. č. 2160/24, 2160/25 a 6735/2, vše v k. ú. Němčičky u Hustopečí  
10. Souhlasné prohlášení k určení vlastnictví pozemku parc. č. 3842/12  
11. Různé  
12. 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 Šlancarová X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/2 

ZO schvaluje přednesený program jednání.  
 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 
 

 zajistit podpisy schválených smluv: 
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou Tagnet s.r.o. 

– podepsáno  
- smlouvu o likvidaci odpadu s firmou ZERA, a.s. – podepsána  

 

Výzva k předkládání individuálních žádostí o finanční podporu občanských projektů – je 

zveřejněna  
- Vyřešení problému s parkováním před budovou MŠ Němčičky – je v řešení  
- Nakoupení košů na psí exkrementy – zajištěno a koše jsou již umístěny po obci.  

 

3. Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2019 

 

Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2019 je řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 
a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup od 13. května 2020.  

Přezkoumání hospodaření obce Němčičky bylo provedeno pracovníky odboru kontroly 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tímto závěrem: při přezkoumání hospodaření nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky.      

 

 

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.3/2020/3 

ZO schvaluje závěrečný účet obce Němčičky za rok 2019 a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad. 
 

Účetní závěrka obce Němčičky za rok 2019 

 



Dalším bodem jednání je schválení účetní závěrky obce Němčičky za rok 2019. Tuto povinnost 

ukládá zastupitelstvu § 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích. S účetními výkazy byli zastupitelé 
seznámeni.    

 

 

 

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. 3/2020/4 

ZO schvaluje účetní závěrku obce Němčičky za rok 2019. 
 

 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2020 

 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 s těmito parametry: příjmy zvýšení 
o 4 552 000 Kč, výdaje zvýšení o 350 000 Kč, financování změna 4 172 000 Kč. Obec 

v minulých dnech obdržela dotaci na rekonstrukci budovy školy ve výši 4 172 tis. Kč. 
diskuse 

 

 

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. 3/2020/5 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. 
 

 

5. Účetní závěrka ZŠ Němčičky 

 

K projednání je připravena účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Němčičky za rok 2019. 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   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. 3/2020/6 

ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Němčičky za rok 2019. 
 

Dále musí zřizovatel školy, tj. obec, rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace. Návrh na rozdělení: 50 135,02 Kč příděl do fondu rezervního. 
 

 

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. 3/2020/7 

ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a 
mateřská škola Němčičky za rok  2019 takto: 50 135,02 Kč příděl do fondu rezervního. 
 

K projednání je připravena smlouva o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Východní 
Moravy. Jedná se o zajištění udržitelnosti na projekt s názvem Modernizace odborného 
vzdělávání na ZŠ Němčičky.   

 

  
 

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. 3/2020/8 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s Regionální agenturou Východní Moravy.  
 

6. Darovací smlouva TJ SPORT Němčičky 

 

TJ SPORT Němčičky předložila soupis nákladů uskutečněných v letech 2015 – 2017 podle 

pachtovní smlouvy. K projednání je připravena darovací smlouva na poskytnutí finančního 
daru TJ SPORT Němčičky ve výši 609 000 Kč, jak je stanoveno v pachtovní smlouvě. 
 

 



 

 

 

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. 3/2020/9 

ZO schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 
609 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

Dále předložila soupis nákladů uskutečněných v letech 2019 podle pachtovní smlouvy. K 

projednání je připravena darovací smlouva na poskytnutí finančního daru TJ SPORT 

Němčičky ve výši 203 000 Kč, jak je stanoveno v pachtovní smlouvě.  
 

 

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. 3/2020/10 

ZO schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 
203 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 

K projednání je připravena obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.  
K tomuto pan starosta uvedl, že vyhláška nám byla vrácena s připomínkami a musela se 
přepracovat. Byla doplněna o mapové podklady, kterých prostranství se tato vyhláška týká. 
Veřejná prostranství jsou tedy před OÚ, parkoviště před jednotou, parkoviště před KD a 
prostranství u čistírny odpadních vod směrem ke spodnímu rybníku.  
Pan Mgr. Petr Antoš se dotázal, pro prostranství u ČOV je taktéž veřejné prostranství. 
Starosta konstatoval, že zde může probíhat například dětský den a někdo tam může mít 
skákací hrad.  
Paní  se dotázala na složené dřevo u ČOV, zda tam někdo platí nájem. Starosta 
odpověděl, že ano, že tento plac má pronajatý zaměstnanec obce, který se stará o ČOV. A 
dále se paní  dotázala, zda tam zaměstnanec může bydlet. Na to starosta 
odvětil, že to obec toleruje z toho důvodu, že je tím pádem k dispozici 24 hodin denně.  
Patrik Komárek sdělil, že se bude zdržovat při hlasování u této vyhlášky, protože navrhoval, 
aby obyvatelé Němčiček mohli využít tyto veřejná prostranství bezplatně po dobu několika 
dnů (5 až 10 dnů) např. při složení stavebního materiálů apod. K tomuto pan Mrg. Miroslav 



Prchal, DiS., znovu pro všechny přítomné vysvětlil že tato vyhláška se týká pouze výše 
zmíněných prostranství a nikoli chodníků před domy občanů! 
Pan Tomáš Stávek k tomuto uvedl, že před KD již několik let stojí vozidlo, zda by se tedy 
nemělo zpoplatnit i toto.   

 

 

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 bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/11 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 

Dále je k projednání připravena obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Pan starosta k tomu dodal, že tato vyhláška nám taktéž byla vrácena s výhradami a muselo 
dojít k její úpravě.  
 

 

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 – 0 hlasů             zdržel se – 3 hlasů 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/12 

ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

9. Nabytí pozemků parc. č. 2160/24, 2160/25 a 6735/2 

 

Dalším bodem k projednání jsou pozemky parc. č. 2160/24, 2160/25, 6735/2, které byly 
původně prodány společnosti JANEČEK building society s.r.o. Krajský soud v Ostravě vydal 

rozsudek č. 27 ICm 4582/2017, ve kterém rozhodl, že pozemky náleží do vlastnictví obce 
Němčičky. 
Pan starosta k tomu dodal, že tyto pozemky byly v minulosti prodány firmě, která za ně 
zaplatila jen část, zbytek nedoplatila a skončila. Tím pádem nepadla do jejich vlastnictví a teď 
na základě rozsudku soudu je potřeba schválit opětovné nabytí pozemků zpět obci.  



Pan místostarosta k tomu doplnil, že již samotný akt vkladu do katastru, který proběhl po 
nedokončeném prodeji pozemku byl nepatný, protože tehdejší starosta nekonal tak, jak 
schválilo zastupitelstvo, a právě díky tomuto nám soud pozemky vrátil.  
Ing. Patrik Komárek se dotázal, kdo povolil zavážení těchto pozemků zeminou, když 
pozemek stále na katastru není psán na obec, ale je tam jen plomba. Pan starosta na to 
odpověděl, že v dobré víře nechal na pozemek navážet hlínu, abychom byly připravení na 
realizaci projektu cyklostezky. Pan Komárek dále dodal, že má obavu, aby se teď neschválilo, 
že pozemky obec znovu nabyde, ovšem následně bude zjištěno, že navážená zemina, 
pravděpodobně z dálnice, byla kontaminována. 
Paní  se dotázala, kdo tam navážel hlínu ještě před tím, než ji tam začala 
navážet firma. K tomu pan starosta dodal, že bohužel na pozemek navezli zeminu i lidé, i 
kterých obec nevěděla a dotyční na to neměli žádné povolení, nic. Pan místostarosta dodal, že 
pokud ví o někom konkrétním a má důkazy, že tam dotyčný vozil něco jiného než zeminu, tak 

aby to postoupila dál. 
Pan Pavel Stávek uvedl, že to, že máme na katastru plombu na tento pozemek ještě 
neznamená, že s ním můžeme disponovat. A jak tedy mohl pan starosta bez součinnosti 
místostarosty a zastupitelů rozhodnout o tom, že se pozemek bude zavážet. Firma, která 
pozemek zaváží sice daruje obci 20 tisíc, ale kdyby za to firma měla zaplatit to, co je v dnešní 
době standartní, tak za to obec získá mnohem víc peněz. K tomuto starosta uvedl, že jde i o to, 
že v rámci výstavby cyklostezky by pozemek stejně musel být zavezen, a dle propočtů by toto 
zavezení stálo 500 tisíc korun. Tím pádem na tomto obec ušetří nemalé peníze. Pan starosta 

také dodal, že momentálně na pozemek mohla vyvážet jen firma Thermoservis, žádná jiná. A 

navážení je až do vyřešení situace zastaveno.  A dále uvedl, že za tuto situaci přebírá veškerou 
zodpovědnost.  
Každopádně je to na základě udání v šetření životního prostředí a jakmile bude hotový rozbor, 
tak všichni budeme vědět, na čem jsme. Zatím jsou tohle všechno jen spekulace.  

Pan Pavel Stávek dodal, že by usnesení odsunul až prozkoumá všechny podklady, které mu 
budou předloženy.  
O usnesení se hlasovat bude, protože to pan starosta nechce dále odkládat.  
 

 

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 – 0 hlasů             zdržel se – 3 hlasů 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/13 

ZO schvaluje na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. 27 ICm 4582/2017 nabití 
pozemků parc. č. 2160/24, 2160/25, 6735/2 v k. ú Němčičky u Hustopečí. 
 

10. Souhlasné prohlášení k určení vlastnictví pozemku 

 

Na základě zjištění o duplicitním zápise vlastnictví u Katastrálního úřadu v Hustopečích nám 
Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal návrh souhlasného prohlášení týkající se pozemku 
p. č. 3842/12 – ostatní plocha – silnice o výměře 6m2. Na základě šetření bylo zjištěno, že 
pozemek je ve výlučném vlastnictví obce.  

 



 

 

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. 3/2020/14 

ZO schvaluje souhlasné prohlášení k určení vlastnictví pozemku parc. č. 3842/12 
s Jihomoravským krajem.  
 

11. Různé 

 

K projednání je připravena smlouva č. 1040017811/001 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 X   

Filip Stávek, DiS. X       

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

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/15 

ZO schvaluje smlouvu č. 1040017811/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

Obec obdržela žádost od Linky bezpečí, z.s o finanční dar ve výši 5 000 Kč.  

Starosta dodal, že každý rok se jim poskytuje finanční dar 1000 a proto by to tak udělal i 
v letošním roce.  
 
 
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. 3/2020/16 

ZO schvaluje finanční dar Lince bezpečí, z.s. ve výši 1 000 Kč.  
 

 



Slečna  požádala jménem němčičských stárků o výpůjčku kulturního domu a 
nádvoří za účelem pořádání tradičních krojovaných hodů v termínu 3. - 6. července 2020.  

K tomuto starosta doplnil, že proběhla schůze se stárky, kde se dohodli, že pokud to bude 
možné, tak ano, hody pořádat můžou, ale bude to na jejich vlastní zodpovědnost. A v usnesení 
bude uvedeno, za jakých podmínek bude tato výpůjčka KD a nádvoří možná.  
Pan  řekl, že by si stárci měli dobře rozmyslet, jestli to v této situaci stojí za to 
hody pořádat. K tomu první stárek  sdělil, že záleží vše na rozvolňování, ale že 
za současných podmínek, které jsou hody být nemohou.  
 

 

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 – 1 hlasů 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/17 

ZO schvaluje němčičským stárkům výpůjčku kulturního domu a nádvoří za účelem pořádání 
tradičních krojovaných hodů v termínu 3. - 6. července 2020 za podmínky, že bude možné akci 
uskutečnit dle aktuálních podmínek a nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví.  
 

 

Zároveň slečna  požádala jménem němčičských stárků o návratnou finanční 
výpomoc ve výši 50 000 Kč za účelem zajištění tradičních krojovaných hodů v termínu 3. – 6. 

července 2020. Starosta navrhl žádosti vyhovět s termínem vrácení finančních prostředků do 
31. července 2020.  

 

 

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 – 1 hlasů 
 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Usnesení č. 3/2020/18 

ZO schvaluje  návratnou finanční výpomoc ve výši 50 000 Kč za účelem 

financování tradičních krojovaných hodů, finanční prostředky budou vráceny do 31. července 
2020 za podmínky, že bude možné akci uskutečnit dle aktuálních podmínek a nařízení vlády a 
ministerstva zdravotnictví. 
 

Kolo pro život, z.s. zaslalo žádost o vyjádření k organizované sportovní akci KOLO PRO 
ŽIVOT Hustopeče Agrotec Tour 2020. 
 

 

 

 



 

 
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. 3/2020/19 

ZO schvaluje konání akce KOLO PRO ŽIVOT Hustopeče Agrotec tour 2020 a dává souhlas 
s využitím obecních komunikací.  
 

Následně se pan starosta dotázal, jestli má někdo nějaké podněty nebo připomínky do diskuze.  
Paní  se dotázala, jestli i ona může nahlédnout do dokumentace o vyvezené 
zemině. Ano, může se zastavit v kanceláři úřadu.  
Pan  poprosil, zda by se kontejnery na sklo nemohly umístit i na horní konec.  
Pan Pavel Stávek – chtěl by vidět všechny smlouvy a všechny písemnosti týkající se vyvážení 
zeminy a aby vše bylo spočítáno a vyjasněno. Pan místostarosta odpovědět, že v následujících 
týdnech se zastupitelstvo sejde a vše se projedná.  
Pan  poprosil, zda by se dalo vyhlásit, případně dát do čtení, aby si lidé hlídali své 
psy, aby nedocházelo k volnému pohybu psů po obci.  
Paní  se dotázala na smuteční síň, zda se bude opravovat. Starosta odpověděl, 
že máme rozpočet, a snažíme se najít dotační titul, abychom to mohli zrealizovat.  
 

 

12. Závěr 

 

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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky bylo ukončeno v 20:43 hod. 

Zapsala: Nikola Vojtěšková, DiS., 2. června 2020.  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

    Mgr. Petr Antoš       Anna Šlancarová    

 

…………………………….     ……………………………
     

 



 

……………………………… 

     Zbyněk Slezák, starosta 

   

 

 
 

 

 

Souhrn usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky 

konaného dne 2. června 2020 
 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky schvaluje: 
- závěrečný účet obce Němčičky za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce 

za rok 2019 bez výhrad 

- účetní závěrku obce Němčičky za rok 2019 

- rozpočtové opatření č. 6/2020 

- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Němčičky za 
rok 2019 

- rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 
škola Němčičky za rok 2019 takto: 50 135,02 Kč příděl do fondu rezervního. 

- smlouvu o dílo s Regionální agenturou Východní Moravy 

- darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 609 000 

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru TJ SPORT Němčičky ve výši 203 000 

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

- na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. 27 ICm 4582/2017 nabití 
pozemků parc. č. 2160/24, 2160/25, 6735/2 v k. ú Němčičky u Hustopečí. 

- souhlasné prohlášení k určení vlastnictví pozemku parc. č. 3842/12 s Jihomoravským 
krajem 

- smlouvu č. 1040017811/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 

- finanční dar Lince bezpečí, z.s. ve výši 1 000 Kč 

- němčičským stárkům výpůjčku kulturního domu a nádvoří za účelem pořádání 
tradičních krojovaných hodů v termínu 3. - 6. července 2020 za podmínky, že bude 
možné akci uskutečnit dle aktuálních podmínek a nařízení vlády a ministerstva 
zdravotnictví 

-  návratnou finanční výpomoc ve výši 50 000 Kč za účelem 

financování tradičních krojovaných hodů, finanční prostředky budou vráceny do 31. 
července 2020 za podmínky, že bude možné akci uskutečnit dle aktuálních podmínek 
a nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví 



- konání akce KOLO PRO ŽIVOT Hustopeče Agrotec tour 2020 a dává souhlas 
s využitím obecních komunikací 

 

 

Zastupitelstvo obce Němčičky bere na vědomí: 
- podnět pana  na umístění kontejnerů na sklo v horní části obce  
- zveřejnit v němčičském čtení upozornění, aby si lidé hlídali své psy  

 

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

 

 
 

 
 

 


