Usnesení č. 4/2021
z veřejného zasedání
Zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 17.6.2021 v 1900 hodin v místním kině.
.......................................................................................................................................................
1. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje dodatečně Přílohu č.1 ke smlouvě č. 25/11 o odstraňování
a separaci komunálního odpadu v Městysi Velké Němčice pro rok 2021.
Předmětem Přílohy je kontrola počtu nádob na separované složky komunálního odpadu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním této přílohy.
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků parc. č. 8280 o výměře 16 m2 a parc. č.
4114/187 o výměře 40 m2 za pozemek parc. č. 4114/96 o výměře 37 m2, který je se všemi
součástmi a příslušenstvím zapsaný až dosud mj. na LV č. 10001 pro katastrální území Velké
Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče.
Cena pozemků je stanovena na 100,- Kč/m2.
Městys Velké Němčice uhradí rozdíl 19 m2 ve výši 1 900,- Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním směnné smlouvy
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemků parc. č. st. 1014 o výměře 13 m2 a parc.
č. 9/23 o výměře 61 m2 u RD č. 155 v ul. U Rybníka .
Oba pozemky jsou se všemi součástmi a příslušenstvím zapsány až dosud mj. na LV č. 10001
pro katastrální území Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
Cena pozemků je stanovena na
300,- Kč/m2 za parc. č. st. 1014 o výměře 13 m2
100,- Kč/m2 za parcelu č. 9/23 o výměře 61 m2
Celková cena za oba pozemky je 10 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
5. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku parc. č. 4114/7 o výměře 25 m2 pod
zastavěnou částí RD č. 165 v ul. Osvobození.
Pozemek je se všemi součástmi a příslušenstvím zapsaný až dosud mj. na LV č. 10001 pro
katastrální území Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče.
Cena pozemku je stanovena na 300,- Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
6. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí a schvaluje firmu:
CHEVRON GASTRO,
Nová 23, 692 01 Mikulov
IČO : 49132806
Zastoupenou panem Petrem Hrůzou - jednatelem,

vzešlou z výběrového řízení ZŠ jako dodavatele gastrovybavení do rekonstruované výdejny
jídel v ZŠ Velké Němčice s nabídkovou cenou 671 666,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo městyse schvaluje podepsání smlouvy dle úprav a návrhu JUDr. Lorenzové a
schvaluje povýšení dotace pro ZŠ v rozpočtu městyse v následném rozpočtovém opatření.
Hlasování - pro:
12
proti:
0
zdržel se:
1
7. Zastupitelstvo městyse schvaluje firmu :
JAPEZ spol. s r.o.
Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna
IČO: 60711795
Zastoupenou Ing. Jaroslavem Pezlarem – jednatelem,
vzešlou z výběrového řízení městyse jako dodavatele na stavební akci ,, Přístavba základní
školy na parc.č. 164/1 v k.ú. Velké Němčice “ s nabídkovou cenou 2 707 080,26 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy o dílo dle
úprav a návrhu JUDr. Lorenzové a schvaluje povýšení potřebných finančních prostředků
rozpočtovým opatřením v rozpočtu městyse.
Hlasování - pro:
12
proti:
0
zdržel se:
1
8. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemků parc. č. 4114/85 o výměře 9 m2,
parc. č. 4114/86 o výměře 15 m2, parc. č. 4114/87 o výměře 12 m2, parc. č. 4114/88 o výměře
6 m2 a parc. č. 4114/89 o výměře 8 m2, vše pozemky pod chodníkem před RD v ul. Osvobození.
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
9. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Žádost o vydání stanoviska pro stavební akci ,,Projekt
vodovodu a kanalizace – prodloužení, za účelem připojení patnácti RD a příprava pro
zásobování vodou a odkanalizování další lokality pro výstavbu cca 27 RD v lokalitě Podsedky“.
Vše dle předložené dokumentace předložené v zastoupení Fy HUKO projekt s.r.o., Olomoucká
1158/164a, Brno - Černovice
Hlasování - pro:
0
proti:
0
zdržel se:
13
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse ze dne 17.6.2021.
Hlasování - pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0

OTISK RAZÍTKA

František Smetana, v.r.
starosta městyse

