Usnesení
č. 3/2019
z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 30. 5. 2019 v 1900hod. v místním kině
........................................................................................................................................
1. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady městyse.
2. Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
3. Zastupitelstvo městyse schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene
č.7700100647- 6/VB uzavřenou mezi smluvními stranami:
Městysem Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Zastoupený Františkem Smetanou, starostou
a
GasNet, s.r.o.
Klišská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČO : 27295567
Zastoupena na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO : 27935311
Zastoupena na základě plné moci Romanem Studeným, vedoucím oddělení správy
nemovitého majetku – Morava jih
a
Hedvikou Čaňkovou, technikem správy nemovitého majetku
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, splaškové kanalizacea přípojka datového
kabelu včetně jejich součástí. Přípojka kanalizace bude sloužit k odvodu kondenzátu
z posilovací stanice plynu Velké Němčice – směr Moutnice, vše na pozemcích parc. č.
4031/89, parc. č. 4031/91, parc. č. 4031/92 a parc. č. 4031/137, které jsou ve vlastnictví
městyse.
Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě v celkové výši 238 701,50,- Kč vč. DPH.
Proschválení : 9
proti : 1
zdržel se : 4
4. Zastupitelstvo městyse schválilo prodej parcely č. 4114/116 o výměře 22 m2 v ul. Na
Kopečku pod vystavěným sklepem č. 29 Velké Němčice.
Pozemek je se všemi součástmi a příslušenstvím zapsaný až dosud mj. na LV č. 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 za 1 m2
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo městyse schválilo Záměr na odkup pozemku p.č. 5000/60 o výměře 1020 m2
v ul. Zádvorník v k.ú. Velké Němčice. Parcela je v současné době zapsána na LV 1683.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0

6. Zastupitelstvo městyse schválilo Záměr na odkup pozemku parc. č. 98/4 o výměře 38 m2, a
prodej pozemků parc. č. 256 o výměře 2 m2 a parc. č. 5018 o výměře 45 m2 , v ul. Za Školou
v k.ú. Velké Němčice, vše dle již vypracovaného GP č. 1471 -24/2019.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo městyseschválilo Záměr na směnu pozemků p.č. KN 419/2 o výměře 680
m2, pozemek p.č. KN 422/18 o výměře 11 m2, pozemek p.č. KN 422/19 o výměře 25 m2,
pozemek p.č. KN 1 346/4 o výměře 21 m2, pozemek p.č. KN 1 347 o výměře 27 m2, pozemek
p.č. KN 1 348/8 o výměře 113 m2, pozemek p.č. KN 1 371/3 o výměře 1 537 m2, pozemek
p.č. KN 1 374 o výměře 6 007 m2, pozemek p.č. KN 1425/34 o výměře 4 509 m2, pozemek
p.č. KN 1706/12 o výměře 67 m2, pozemek p.č. KN 1706/13 o výměře 57 m2, pozemek p.č.
KN 1 706/17 o výměře 44 m2, pozemek p.č. KN 1 708/3 o výměře 40 m2, pozemek p.č. KN 1
818/3 o výměře 119 m2, pozemek p.č. KN 1 818/5 o výměře 840 m2, pozemek p.č. KN 1
819/3 o výměře 146 m2, pozemek p.č. KN 1 819/4 o výměře 1 190 m2.
Pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím jsou zapsány až dosud na LV č. 717 pro
katastrální území Nosislav, okres Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno- venkov.
a
pozemků p.č. KN 4241 o výměře 1 002 m2, pozemku p.č. PK- 704865 PZE 750 o výměře 5
924 m2, pozemku p.č. PK - 704865 PZE 819/4 o výměře 6 m2, pozemku p.č. PK - 704865
PZE 4421/1 o výměře 783 m2, pozemku p.č. PK - 704865 PZE 4421/2 o výměře 1 094 m2,
pozemku p.č. PK - 704865 PZE 4894 o výměře 100 m2, pozemku p.č. PK - 704865 PZE
4895 o výměře 1777 m2, pozemku p.č. PK - 704865 PZE 4896 o výměře 626 m 2, pozemku
p.č. PK - 704865 PZE 4897 o výměře 1028 m2, pozemku p.č. PK - 704865 PZE 4898 o
výměře 2 758 m2.
Pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím jsou zapsány až dosud na LV č. 10001 pro
katastrální území Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hustopečemezi :
Městysem Nosislav
Městečko 54, 691 64 Nosislav
IČO : 00283428
a
Městysem Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo městyse schválilo Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 436/6 o výměře 9
m2, pozemku parc. č. 12/2 o výměře 112 m2 a pozemku parc. č. 4454 o výměře 111 m2, vše
v ul. Brněnská. Prodej je z důvodu narovnání duplicity.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo městyse schválilo Záměr na prodej pozemku parc. č. 9/23 o výměře 71 m2
v ul. U Rybníka, dle GP č. 1437 – 130/2018.
Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán až dosud na LV č. 10001 pro
katastrální území Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hustopeče.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0

10. Zastupitelstvo městyse neschválilo firmu RUFA s.r.o.,
Velké Němčice 597,691 63 Velké Němčice
IČ : 29313449
jako zhotovitele stavební akce ,, Stavební úpravy a renovace fasády staré radnice č.p. 30 ve
Velkých Němčicích“.Nabídková cena vzešlá z výběrového řízení je 1 567 154,- Kč vč. DPH.
Pro schválení : 6
proti : 4
zdržel se : 4
11. Zastupitelstvo městyse schválilo firmu Modrý projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČO : 04223721
Jako zpracovatele projektové dokumentace na stavební akci ,, Rekonstrukce MOK – pivovar,
mezi sklepy.Nabídková cena vzešlá z výběrového řízení je 477 950,- Kč vč. DPH.
Pro schválení : 9
proti : 4
zdržel se : 1
12. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu č. 1030050141/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi :
Městysem Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Zastoupený Františkem Smetanou, starostou
a
E.ON Distribuce, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO : 28085400
Zastoupený Ing. Jiřím Ocáskem, technikem výstavby a obnovy DS
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na přípojku NN k požární zbrojnici na
pozemku parc. č. 114/8, který je v majetku městyse.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 200,- Kč bez DPH.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
13. Zastupitelstvo městyse schválilo zpracování výběrového řízení na zhotovitele
Strategického plánu Městyse Velké Němčice na roky 2020 – 2030 a pověřuje starostu městyse
jeho sepsáním a podáním žádosti o dotaci na Mikroregion Hustopečsko.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
14.Zastupitelstvo městyse schválilo účetní závěrku Městyse Velké Němčice za rok 2018 bez
výhrad.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
15.Zastupitelstvo městyse schválilo celoroční hospodaření městyse zarok 2018 a Závěrečný
účet Městyse Velké Němčice za rok 2018, včetně inventarizační zprávy městyse zarok 2018
bez výhrad.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0
16. Zastupitelstvo městyse schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse
Velké Němčice za rok 2018, bez výhrad.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0

17. Zastupitelstvo městyse schválilo návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Velké Němčice ze dne 30.5.2019.
Pro schválení : 14
proti : 0
zdržel se : 0

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

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

