Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 10. 12. 2015 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 dokument ,, Strategie rozvoje městyse Velké Němčice".
pro : 10

proti : 0

zdržel se : 2

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů § 13, rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2016. 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 zřizovaných 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 ZO při platbě
vyšší nad 50 000,- Kč
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2016 po jeho schválení.
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015, 7/2015 a 8/2015.
- rozpočtové opatření č. 6/2015 ve výši 319 100,- Kč ze dne 5.10.2015
- rozpočtové opatření č. 7/2015 ve výši 1 755 000,- Kč ze dne 30.11.2015
- rozpočtové opatření č. 8/2015 ve výši 3 862 000,- Kč ze dne 30.11.2015
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

6. Zastupitelstvo městyse schvaluje plán inventur na rok 2015 s platností do 31.1.2016, vše dle přílohy.
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p.č. 56/5 o výměře 62 m2 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 50,-Kč/m2
Dle nově vytvořeného geometrického plánu GP č. 1130 - 110/2015 vznikne budoucí parcela č. 56/7.

prodávající: Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO. 00283690
kupující :

Dohnálek Petr
Brodačská 38
691 63 Velké Němčice
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu p. Františka Smetanu sepsáním a podepsáním smlouvy.
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části pozemku p. č. 56/5 o výměře 179 m2 se všemi
součástmi a příslušenstvím, zapsaný až dosud mj. na LV 10001 pro katastrální území Velké Němčice,
obec Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče. Cena pozemku je 50,-Kč/m2
Dle nově vytvořeného geometrického plánu GP č. 1130 - 110/2015 vznikne budoucí parcela č. 56/8.
prodávající: Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
kupující : Dohnálek Petr
Brodačská 38
691 63 Velké Němčice
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu p. Františka Smetanu sepsáním a podepsáním smlouvy.
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje koupi pozemku p.č. 1/51 o výměře 96 m2, se všemi
součástmi a příslušenstvím , zapsaný až dosud mj. na LV č. 1310 pro katastrální území Velké Němčice,
obec Velké Němčice, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče. Cena pozemku je 50,-Kč/m2
prodávající: Dohnálek Petr
Brodačská 38
691 63 Velké Němčice
kupující : Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu p. Františka Smetanu sepsáním a podepsáním smlouvy.
pro : 12

proti : 0

zdržel se : 0

10.Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké
Němčice ze dne 10. 12. 2015.
pro : 12
proti : 0
zdržel se : 0

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

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

