Usnesení č.2/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 20.4.2017 v 1900 hod. v místním kině.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030034541/001 uzavřenou 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 České Budějovice
IČ : 25733591
Zastoupená Markem Valáškem, senior technik rozvoje a výstavby
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. 4114/64, který je ve vlastnictví městyse z důvodu připojení nového odběrného místa na
pozemcích p.č. 181/1 a 181/2 k RD manželů Žáčkových v ul. Dolní.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu v celkové výši 1000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním této smlouvy.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku parc. č. 4471 o výměře 31 m2 , část chodníku
před RD č.72 v ul. Vrchní, vše dle přiloženého GP č. 1176 – 32/2016.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo městyse neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1/81 o výměře 1 131 m2 v lokalitě Zádvorník,
který je ve vlastnictví městyse z důvodu zajištění přístupu ke Křepickému potoku v případě potřeby jeho
údržby.
Kdo je pro : 0
proti : 12
zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo městyse schvaluje celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet Městyse Velké
Němčice za rok 2016 bez výhrad.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo městyse schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Velké Němčice
za rok 2016 bez výhrad.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo městyse Velké Němčice schvaluje Záměr na odkup části pozemku parc. č. 195/5 ( lávka u
Předního mostu), kde výměra bude stanovena na základě nově vypracovaného geom. plánu.
Kdo je pro :12
proti :0
zdržel se : 0

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje firmu Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav jako
zhotovitele projekčních a inženýrských prací na akci: ,,Velké Němčice – udržovací práce na MOK, ul.
Školní a Na Kopečku , II. etapa - vzešlou z výběrového řízení ze dne 18. 4. 2017.
Cena vysoutěženého díla je 219 000 ,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Kdo je pro :12
proti : 0
zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na prodej části pozemku p.č. 3117/1 o výměře
25 m2 v lokalitě U Hřbitova, který je ve vlastnictví městyse. Předmětem prodeje je vybudování trafostanice
fy E.ON Česká republika, a.s.
Kdo je pro : 12
proti :0
zdržel se : 0
11. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku parc. č. 4114/110 o výměře 50 m2.
Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán 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.
Prodávající :
Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Kupující :
Michal Šťastný
U Rybníka 208, 691 63 Velké Němčice
Cena pozemku je stanovena na 50,- Kč za 1m2.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Kdo je pro :12
proti : 0
zdržel se :0
12. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.č. st. 91/4 o výměře 6 m2,
dle GP č. 572 – 53/1999. Pozemek se všemi součástmi a příslušenstvím je zapsán 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.
Prodávající :
Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO: 00283690
Kupující :
Mojmír Hnilica
Vrchní 529, 691 63 Velké Němčice
Cena pozemku je stanovena na 50,- Kč za 1 m2.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké
Němčice ze dne 20.4.2017.
Kdo je pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0

Pavel Nápravník, v.r.
místostarosta

František Smetana, v.r.
starosta

