Usnesení č.5/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 3.12.2020 v 1900 hod. v místním kině.
........................................................................................................................................
1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady městyse
2. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o dotaci na stavební akci:
„Velké Němčice – rekonstrukce MOK“ na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova. Vozovka mezi pivovarem a sklepy.
Pro hlasovalo: 10

proti: 0

zdržel se: 1

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje mimořádnou odměnu starostovi panu Františku
Smetanovi ve výši jedné řádné měsíční odměny uvolněného člena zastupitelstva obce za jeho
nadstandardní práci pro obec, zejména co se týká investičních akcí, staveb, péče o památky,
zeleň, celkové zvelebení obce a upevňování mezilidských vztahů mezi občany Velkých
Němčic pořádáním kulturních a společenských akcí.
Pro hlasovalo: 9

proti: 0

zdržel se: 2

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/BBV/9792/2020-BBVM
uzavřenou mezi:
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka, ředitel územního pracoviště Brno
Na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno
IČO: 69797111
a
Městys Velké Němčice,
se sídlem Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
kterého zastupuje starosta František Smetana
IČO: 00283690, DIČ: CZ00283690
Bankovní spojení 5423651/0100
Předmětem smlouvy je odkup nemovité věci pozemku stavební parcela č. 59/3, druh pozemku
– zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka.
Součástí je stavba: Velké Němčice, č.p. 29, občanská vybavenost – budova bývalého zámku.
Stavba stojí na pozemku p.č. st. 59/3
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Velké Němčice, obec Velké
Němčice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hustopeče.

Kupní cena za převáděný majetek činí 6 731 000,- Kč.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním Kupní smlouvy a
případné zaplacení kupní ceny i v době rozpočtového provizoria.
Pro hlasovalo: 11

proti : 0

zdržel se : 0

6. Zastupitelstvo městyse schvaluje vybraného zhotovitele, firmu Ing. arch. Pavel Klein , KT
architekti, nabídkovou cenou 349 000,- Kč bez DPH na základě doporučení hodnotící komise
pro výběrové řízení ,, Územní plán městyse Velké Němčice“ a pověřuje starostu městyse
k podpisu příslušné smlouvy o dílo po naplnění součinnosti vybraného dodavatele.
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se: 0

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje podle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů § 13, rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2021.
Rozpočtové provizorium slouží k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni.
Městys hradí :
- Nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu městyse a městyse, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
- Výdaje k zabezpečení chodu hospodaření zřizovacích organizačních složek a
příspěvkové organizace
- Výdaje na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech
- Výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů
- Výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
- Výdaje k odvrácení vzniku škody a havarijních vztahů na majetku městyse
- V případě mimořádné úhrady rozhodne v období rozpočtového provizoria
zastupitelstvo městyse při platbě vyšší jak 50 000,- Kč
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2021 po jeho schválení
Pro hlasovalo: 10

proti: 1

zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje úhradu mimořádného příspěvku v době rozpočtového
provizoria v roce 2021 v částce 1 290 539,24 Kč DSO Židlochovicko, vyplývající ze smlouvy
o spolupráci při realizaci projektu ,, Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO
Židlochovicko III. etapa, schválenou ZM Velké Němčice ze dne 17.10.2019
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se : 0

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventur na rok 2020 s platností do 31. 1. 2021, vše
dle přílohy.
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se: 0

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje aktualizaci dokumentu ,,Strategie rozvoje Městyse Velké
Němčice“ na období 2021 – 2022.
Pro hlasovalo: 9

proti: 2

zdržel se: 0

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje ,,Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci“ č. BP 17/19 LŠ uzavřenou mezi :
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterou právně jedná Mgr. Bc. František Čech, MPA, ředitel odboru odloučené pracoviště
Břeclav
Na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
Územní pracoviště Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 3, 690 00 Břeclav
IČO : 69797111
a
Městys Velké Němčice,
Se sídlem Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
Kterého zastupuje starosta František Smetana
IČO: 00283690, DIČ : CZ00283690
Bankovní spojení 5423651/0100
Předmětem smlouvy je pozemková parcela č. 4205/1, druh pozemku : ostatní plocha, způsob
využití : ostatní komunikace - ulice Dolní
Zapsaná na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Velké Němčice, obec Velké
Němčice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se: 0

12. Zastupitelstvo městyse neschvaluje přeložku VN, a tím věcné břemeno na stávajících
pozemcích p.č. 3998/37, p.č. 3998/38, které jsou v majetku paní Kamily Šafaříkové, Křepická
219, Velké Němčice a pozemku parc. č. 3998/39, který je ve vlastnictví pana Jaroslava
Urbánka, Osvobození 570, Velké Němčice na pozemek městyse DC33 v lokalitě Podsedky.
Pro hlasovalo: 3

proti: 0

zdržel se: 8

13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr o právním jednání
- souhlasné prohlášení ohledně vlastnického práva k nemovitým věcem a
- smlouva o narovnání ujednávající úplatu za vypořádání duplicitního zápisu vlastnického
práva k nemovitým věcem
Předmětem právního jednání bude pozemek p.č. st. 436/6 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 9 m2, pozemek p.č. 12/2 – orná půda o výměře 112 m2 a pozemek p.č. 4454 – ostatní
plocha o výměře 111 m2 zapsané na LV č. 11 204 pro katastrální území Velké Němčice,

obec Velké Němčice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče.
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se: 0

14. Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění zápisu z rady městyse pouze na webových
stránkách Velké Němčice.
Pro hlasovalo: 9

proti: 1

zdržel se: 1

15. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
Městyse Velké Němčice ze dne 3.12.2020.
Pro hlasovalo: 11

proti: 0

zdržel se: 0

OTISK RAZÍTKA

František Smetana, v.r.
starosta městyse

