Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké Němčice konaného dne
1.12.2016 v 1900 hod. v místním kině
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
2. Zastupitelstvo městyse schvaluje plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého zasedání.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
3. Zastupitelstvo městyse schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi :
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
DIČ : CZ00283690
zastoupený p.Františkem Smetanou, starostou městyse
a
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO : 70888337
DIČ : CZ70888337
zastoupený JUDr. Věrou Vojáčkovou, MPA, ředitelkou KÚ JMK na základě pověření ze
dne 29.7.2011.
Předmětem smlouvy je bezúplatný převod pozemků.
Městys Velké Němčice jako dárce je výlučným vlastníkem pozemků:
- pozemku p.č. 3130/20 ostatní plocha - silnice
- pozemku p.č. 4114/2
ostatní plocha - silnice
- pozemku p.č. 4114/135 ostatní plocha - silnice
- pozemku p.č. 4114/136 ostatní plocha - silnice
- pozemku p.č. 4141/24 ostatní plocha - silnice
- pozemku p.č. 4141/30 ostatní plocha - silnice
vše v k.ú. a obci Velké Němčice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče, na LV č. 10001.
Dárce touto smlouvou daruje výše uvedené pozemky do vlastnictví obdarovaného a obdarovaný tyto
pozemky do svého vlastnictví přijímá.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Pro : 11
proti : 0
zdržel se : 1
4. Zastupitelstvo městyse schvaluje odkup pozemku p.č.3118/41 o výměře 547 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím zapsaných až dosud mimo jiné na LV č. 153 vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče.
Kupující :
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený p.Františkem Smetanou - starostou městyse
Prodávající :
ZEMOS a.s.
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice
IČ : 63470381
zastoupený Ing. Zdeňkem Horákem- předsedou představenstva
Cena pozemku je 120,- Kč /1m2.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Pro : 11
proti : 0
zdržel se : 1

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 3100/24 o výměře 37 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím, zapsaných až dosud mj. na LV č. 10001 pro k.ú. Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres
Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
Kupující :
ZEMOS a.s.
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice
IČ : 63470381
zastoupený Ing. Zdeňkem Horákem - předsedou představenstva
Prodávající :
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený p.Františkem Smetanou - starostou městyse
Cena pozemku je 120,-Kč /1m2
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
6. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 3100/25 o výměře 271 m2 se všemi součástmi a
příslušenstvím, zapsaných až dosud mj. na LV 10001 pro k.ú. Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres
Břeclav, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
Kupující :
ZEMOS a.s.
Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice
IČ : 63470381
zastoupený Ing. Zdeňkem Horákem - předsedou představenstva
Prodávající :
Městys velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený p.Františkem Smetanou - starostou Městyse
Cena pozemku je 120,- Kč/1m2
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse p. Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
7. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na prodej části obecního pozemku p.č. 9/16 o výměře 41 m2, vše
dle GP č. 1189-95/2016. Pozemek je až dosud zapsán se všemi součástmi a příslušenstvím na LV 10001 pro
katastrální území Velké Němčice, obec Velké Němčice, okres Břeclav, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
8. Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, kde jsou předmětem dodatku úpravy a změny Smlouvy o dílo č. 200 327 ze dne 29. 7.
2016 z důvodu více i méně prací uvedených v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Jedná se o udržovací práce na místních obslužných komunikacích v ulicích Brodačské, U Rybníka,
B.Němcové a Jízdárenské.
Cena za předmět smlouvy je 361 545,73,- Kč bez DPH
Objednatel :
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00286690
zastoupený p.Františkem Smetanou - starostou městyse

Zhotovitel :
ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí
IČO : 02604795
zastoupená Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou - jednajícími
Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse podepsáním tohoto dodatku
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2016 a č. 6/2016:
- rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 5. 9. 2016 ve výši
94 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 6/2016 ze dne 10. 10. 2016 ve výši 238 000,- Kč
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/356 o výměře 181 m2 dle GP 117477/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se: 0
11. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/358 o výměře 151 m2 dle GP 1174 77/ 2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
12. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/359 o výměře 207 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/360 o výměře 173 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
14. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/361 o výměře 158 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
15. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/362 o výměře 145 m2 dle GP 117477/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
16. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/363 o výměře 159 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
17. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/364 o výměře 138 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
18. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/ 365 o výměře 148 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
19. Zastupitelstvo městyse schvaluje-neschvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/366 o výměře 171 m2 dle
GP 1174 - 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
20. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku p.č. 1/367 o výměře 126 m2 dle GP 1174 77/2016 v lokalitě Zádvorník v k.ú. Velké Němčice
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0

21. Zastupitelstvo městyse schvaluje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů § 13, rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2017. 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 2017 po jeho schválení.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
22. Zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventur na rok 2016 s platností do 31. 1. 2017, vše dle přílohy.
Pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0
23. Zastupitelstvo městyse schvaluje Návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké
Němčice ze dne 1. 12. 2016
Pro :12
proti : 0
zdržel se : 0

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

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

