Usnesení č. 2/2018
z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 12. 4. 2018 v 1900 hod. v místním kině.
.......................................................................................................................................................
1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0

zdržel se - 0

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200820/001, kterým se mění
ustanovení odst. 4.1, kde konečná cena díla je stanovena vícepracemi z původní ceny za dílo ve výši
5 436 896,01 Kč na 6 988 008,48 Kč.
Hlasování:
pro schválení - 10
proti - 2
zdržel se - 1
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 200740/001, kterým se
mění ustanovení odst. 4.1, kde konečná cena díla je stanovena vícepracemi z původní ceny za
dílo ve výši 4 276 828,13 Kč na 5 326 877,19 Kč.
Hlasování:
pro schválení - 11
proti - 2
zdržel se - 0
5. Zastupitelstvo schvaluje zhotovitelskou firmu na výstavbu a opravy chodníků a vozovek
vzešlou z výběrového řízení ze dne 12.4.2018 a pověřuje starostu městyse k podepsání
smlouvy mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou, starostou
a
Alpine Bau CZ a.s., Jiráskova 613 13, 751 01 Valašské Meziříčí
IČ : 02604795
zastoupená Ing. Václavem Šafářem, prokuristou a Janem Munzarem, prokuristou.
Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací, výstavby a opravy chodníků a částí
vozovek specifikovaných ve smlouvě. Cena vysoutěženého díla je 1 450 347,93 Kč.
Hlasování:
pro schválení - 12
proti - 0
zdržel se - 1
6. Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse za rok 2017 a Závěrečný
účet městyse Velké Němčice za rok 2017, včetně inventarizační zprávy městyse za rok 2017,
bez výhrad.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
7. Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Velké Němčice za rok 2017, bez výhrad.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
8. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p. č. 4114/213 o výměře 121 m2 a
pozemek p.č. 4114/214 o výměře 25 m2 , vše dle GP č. 1354 - 115/2017 Ing. Zdeňku
Bažantovi, Městečko č. 138, 691 63 Velké Němčice.

Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán až dosud na LV 10001 pro katastrální
území Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Cena pozemku je stanovena na 50,- Kč/
1m2. Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku p.č. 4114/215 o výměře 18 m2 , vše dle GP č.
1354 -115/2017 od Ing. Zdeňka Bažanta, Městečko č. 138, 691 63 Velké Němčice.
Kupující : Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
Cena pozemku je stanovena na 50,-Kč/1 m2.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
10. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Záměr na prodej pozemku p.č. 83/28 o výměře 86 m2,
dle GP č. 1356- 128/2017 Ing. Ladislavu Šafaříkovi, Dolní 160, 691 63 Velké Němčice.
Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán až dosud na LV 10001 pro katastrální
území Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Cena pozemku je stanovena na 50,Kč/1m2.
Hlasování:
pro schválení - 7
proti - 5
zdržel se - 1
11. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Záměr na prodej pozemku p.č. 83/29 o výměře 102
m2, dle GP č. 1356 -128/2017 manželům Jiřímu a Ladislavě Langovým, Dolní 159, 691 63
Velké Němčice.
Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán až dosud na LV 10001 pro katastrální
území Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Cena pozemku je stanovena na 50,Kč/1m2.
Hlasování:
pro schválení - 7
proti - 4
zdržel se - 2
12. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Záměr na prodej pozemku p.č. 83/30 o výměře 78 m2,
dle GP č. 1356 - 128/2017 panu Miloši Strouhalovi, Dolní 53, 691 63 Velké Němčice.
Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán až dosud na LV 10001 pro katastrální
území Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Cena pozemku je stanovena na 50,Kč/1m2.
Hlasování:
pro schválení - 7
proti - 4
zdržel se - 2
13. Zastupitelstvo městyse schvaluje na základě schváleného Záměru Smlouvu č.
1030040450/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi:.
Městysem Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou, starostou městyse
a
E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČ : 28085400
zastoupená na základě plné moci ze dne 12. 3. 2009 společností
E.ON Česká republika s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 %Ceské Budějovice
IČ : 25733591

a
Ing. Jiřím Ocáskem, technik výstavby a obnovy DS.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za účelem vybudování zemní kabelové
přípojky NN na pozemku parc. č. 4114/186, který je ve vlastnictví městyse z důvodu připojení
nového odběrného místa k RD manželů Langových v ul. Školní.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
14. Zastupitelstvo městyse schvaluje bezúplatný převod části pozemku ( 1/12) p.č. 1761 z
celkové výměry 5 219 m2 od JUDr. Jarmily Handlové, č.p. 151, 792 01 Staré Město na
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice.
Jedna dvanáctina pozemku je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV 455 pro obec i k.ú. Velké Němčice ve zjednodušené
evidenci se všemi dalšími součástmi a vším, co tvoří jejich příslušenství.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním této smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
15. Zastupitelstvo městyse schvaluje, z důvodu duplicit pozemků parcely č. 492/20 o výměře
781 m2 a parcely č. 429 o výměře 318 m2 , Smlouvu o narovnání mezi manželi Josefem
a Annou Krišpínovými, U Rybníka č. 414, 691 63 Velké Němčice a
Městysem Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice, IČO : 00283690.
Obě parcely v k.ú Velké Němčice jsou zapsány v katastru nemovitostí ve prospěch různých
vlastníků, a to manželů Krišpínových a Městyse Velké Němčice.
Mezi Městysem Velké Němčice a manželi Krišpínovými se tímto sjedná narovnání ze strany
nabyvatelů, manželů Krišpínových, ve výši 4 443,-Kč, představující dle dohody smluvních
stran úplatu za vypořádání duplicitního zápisu vlastnického práva k nemovitostem. V
návaznosti na ustanovení zákona o obcích Městys Velké Němčice za účelem splnění své
povinnosti odůvodňuje odchylku od ceny obvyklé následovně: vlastníci uvedených
nemovitostí mají zájem na tom, aby mohli řádně a v plné míře vykonávat své vlastnické
právo, přičemž tito byli až do dubna 2017, tedy téměř 25 let, evidováni jako výluční vlastníci
nemovitých věcí, které drželi, užívali a požívali, na některých nemovitostech se nachází
stavba, který je v jejich vlastnictví a spoluvlastníci předložili Městysu Velké Němčice listiny
obsahující osvědčení jejich vlastnického práva; obě smluvní strany tak činí s cílem vyřešení
vadného stavu katastru nemovitostí a předejití soudnímu sporu, v důsledku čehož bude
zamezeno vzniku případných nákladů na soudní řízení, právní zastoupení obou stran a jiných
soudních výloh, kdy toto právní jednání je výsledkem dohody stran ohledně komplexního
řešení celé situace.
Zastupitelstvo městyse pověřuje Františka Smetanu, starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se – 0
16. Zastupitelstvo městyse schvaluje, z důvodu duplicit pozemků : parcely č. 492/38 o výměře
464 m2 a parcely č. 430/2 o výměře 165 m2, Smlouvu o narovnání mezi manželi Františkem
a Andělou Válkovými, U Rybníka č. 421, 691 63 Velké Němčice a
Městysem Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice, IČO : 00283690.
Obě parcely v k.ú Velké Němčice jsou zapsány v katastru nemovitostí ve prospěch různých
vlastníků, a to manželů Válkových a Městyse Velké Němčice.

Mezi Městysem Velké Němčice a manželi Válkovými se tímto sjedná narovnání ze strany
nabyvatelů, manželů Válkových, ve výši 2 473,-Kč představující dle dohody smluvních stran
úplatu za vypořádání duplicitního zápisu vlastnického práva k nemovitostem. V návaznosti na
ustanovení zákona o obcích Městys Velké Němčice za účelem splnění své povinnosti
odůvodňuje odchylku od ceny obvyklé následovně: vlastníci uvedených nemovitostí mají
zájem na tom, aby mohli řádně a v plné míře vykonávat své vlastnické právo, přičemž tito
byli až do dubna 2017, tedy téměř 25 let, evidováni jako výluční vlastníci nemovitých věcí,
které drželi, užívali a požívali, na některých nemovitostech se nachází stavba, který je v jejich
vlastnictví a spoluvlastníci předložili Městysu Velké Němčice listiny obsahující osvědčení
jejich vlastnického práva; obě smluvní strany tak činí s cílem vyřešení vadného stavu katastru
nemovitostí a předejití soudnímu sporu, v důsledku čehož bude zamezeno vzniku případných
nákladů na soudní řízení, právní zastoupení obou stran a jiných soudních výloh, kdy toto
právní jednání je výsledkem dohody stran ohledně komplexního řešení celé situace.
Zastupitelstvo městyse pověřuje Františka Smetanu, starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
17. Zastupitelstvo městyse schvaluje, z důvodu duplicity pozemku parcelu č. 494/69 o výměře
15 m2, Smlouvu o narovnání mezi paní Štěpánkou Kuchařovou, Chládkova 2036/29c, Brno
Žabovřesky a Městysem Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice, IČO :
00283690.
Parcela v k.ú Velké Němčice je zapsána v katastru nemovitostí ve prospěch různých
vlastníků, a to paní Štěpánkou Kuchařovou, Chládkova 2036/29c, Brno Žabovřesky a
Městysem Velké Němčice.
Mezi Městysem Velké Němčice a paní Štěpánkou Kuchařovou se tímto sjedná narovnání ze
strany nabyvatele, Městyse Velké Němčice, ve výši 228,-Kč představující dle dohody
smluvních stran úplatu za vypořádání duplicitního zápisu vlastnického práva k nemovitosti.
V návaznosti na ustanovení zákona o obcích Městys Velké Němčice za účelem splnění své
povinnosti odůvodňuje odchylku od ceny obvyklé následovně: vlastníci uvedených
nemovitostí mají zájem na tom, aby mohli řádně a v plné míře vykonávat své vlastnické
právo, přičemž tito byli až do dubna 2017, tedy téměř 25 let, evidováni jako výluční vlastníci
nemovitých věcí, které drželi, užívali a požívali, na některých nemovitostech se nachází
stavba, který je v jejich vlastnictví a spoluvlastníci předložili Městysu Velké Němčice listiny
obsahující osvědčení jejich vlastnického práva; obě smluvní strany tak činí s cílem vyřešení
vadného stavu katastru nemovitostí a předejití soudnímu sporu, v důsledku čehož bude
zamezeno vzniku případných nákladů na soudní řízení, právní zastoupení obou stran a jiných
soudních výloh, kdy toto právní jednání je výsledkem dohody stran ohledně komplexního
řešení celé situace.
Zastupitelstvo městyse pověřuje Františka Smetanu, starostu podepsáním smlouvy.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
18. Zastupitelstvo městyse schvaluje z důvodu duplicity záměr na odkup 50ti % parcely č.
494/70 o výměře 45 m2 od Višnovské Květoslavy, U Rybníka č. 116, 691 63 Velké Němčice.
Kupující : Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690

Parcela v k.ú. Velké Němčice je zapsána v katastru nemovitostí ve prospěch různých
vlastníků a to Květoslavy Višnovské na LV 11542 a Městyse Velké Němčice na LV č. 10001.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
19. Zastupitelstvo městyse schvaluje firmu Stolařství Pintera, 696 31 Nechvalín 148, IČ :
01784463, vzešlou z výběrového řízení ze dne 9. 4. 2018 jako zhotovitele a dodavatele
dřevěných, kastlových oken na budovu bývalé radnice v ul. Městečko č. 30.
Vysoutěžená cena díla je 568 349,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro schválení - 12
proti - 0
zdržel se - 1
20. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na prodej části pozemku p.č. 256, kde výměra
bude stanovena na základě nově vyhotoveného GP.
Žadatel : Krapková Dana
Městečko 69, 691 63 Velké Němčice
Parcela č. 256 v k.ú. Velké Němčice je zapsána v katastru nemovitosti na LV č. 10001 pro
Městys Velké Němčice.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
21. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup části parcely č. 98, kde výměra bude
stanovena na základě nově vyhotoveného GP.
kupující : Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283 690
Parcela č. 98 v k.ú. Velké Němčice je zapsána v katastru nemovitostí na LV 723 pro
Krapkovou Danu, Městečko 69, 691 63 Velké Němčice.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0
22. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Velké Němčice ze dne 12.4.2018.
Hlasování:
pro schválení - 13
proti - 0
zdržel se - 0

……………………………….
starosta městyse
František Smetana

……………………………………
místostarosta městyse
Pavel Nápravník

