Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 26. 3. 2015 v 1900 hod. v místním kině.
...............................................................................................................................................
1. Zastupitelstvo městyse schvaluje zprávu o činnosti rady městyse.
pro :

13

proti : 0

zdržel se : 0

2. Zastupitelstvo městyse schvaluje plnění usnesení zastupitelstva městyse z minulého
zasedání.
pro :

13

proti : 0

zdržel se : 0

3. Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2014 bez výhrad a plnění
rozpočtu městyse za rok 2014 .
pro :

13

proti : 0

zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet městyse Velké Němčice na rok 2015.
Rozpočet je schodkový :
příjmy
26 240 900,výdaje
30 330 000,financování 4 089 100,pro : 13
proti : 0
zdržel se : 0
5. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na rok 2016 - 2018
pro :

13

proti : 0

zdržel se :

0

6. Zastupitelstvo městyse schvaluje pověření rady městyse k provádění rozpočtových
opatření, nebo rozpočtových změn s následným schválením zastupitelstvem městyse na
nejbližším zesedání zastupitelstva v roce 2015.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvky místním organizacím a církvi na základě řádně
uzavřených smluv :
TJ Sokol
100 000,- Kč
75 000,- Kč -rekonstrukce střechy kabin
Orel Jednota
25 000,- Kč
SDH
35 000,- Kč
ČZS
50 000,- Kč na výměnu oken a dveří
Rybářský svaz
15 000,- Kč
Český svaz včelařů
5 000,- Kč
Svaz těl. postižených 2 000,- Kč
Kynologický klub
15 000,- Kč
Move Around
10 000,- Kč
Pupíci o.s.
10 000,- Kč
Římskokatol.církev 100 000,- Kč
pro: 13
proti : 0
zdržel se : 0

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje účetní závěrky PO za rok 2014 bez výhrad a hospodaření
PO v roce 2014 s tímto výsledkem:
celková částka
+105 938,90 Kč
+16 688,- Kč
0,- Kč

Školní jídelna
Mateřská škola
Základní škola
pro :

13

proti :

rezervní fond
105 938,90 Kč
16 688,- Kč
0,- Kč
0

zdržel se :

fond odměn
0,- Kč
0,- Kč
0

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej části budovy bývalého mlýna na parcele č. 43/2 v
ul. Městečko ( bez čísla popisného) ve Velkých Němčicích.
Stavba i pozemek jsou doposud ve vlastnictví městyse Velké Němčice dle výpisu z KN - LV
č. 10001 a kopie katastrální mapy vyhotovené dne 24. 11. 2014 Katastrálním úřadem
Hustopeče.
Výsledná cena dle Znaleckého posudku č. 4274 ze dne 18. 12. 2014 vypracovaného znalcem
p. Miroslavem Munclingerem je :
ocenění pozemků 32 817,- Kč
ocenění staveb 568 125,- Kč
600 942,- Kč
Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50 :
600 940,- Kč
K této částce bude připočtena cena za zpracování výše uvedeného znaleckého posudku.
Kupující :
Furch František
Zádvorník 503, 691 63 Velké Němčice
Prodávající :
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu sepsáním a podepsáním kupní
smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na zřízení věcného břemene dle smlouvy o
budoucí smlouvě č. 56 476 8/BVB na pozemky parcely zjednodušené evidence- pozemkový
katastr parc. č. 4123 a parcely katastru nemovitostí parc. č. 4123 zapsaných na LV č. 10001
pro k.ú. Velké Němčice, městys Velké Němčice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hustopeče.
Rozsah věcného břemene 4 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení vyznačí GP ,
který nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněný - RWE Distribuční služby.
Smluvní strany :

Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
jednající: František Smetana- starosta

a
RWE Distribuční služby s.r.o.
Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
zastoupenou na základě plné moci Ing. Romanou Bokovou- vedoucí
přípravy staveb
pro:

13

proti :

0

zdržel se :

0

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na zřízení věcného břemene dle smlouvy o
budoucí smlouvě č. 56477 8/BVB na pozemku PK parc. č. 4145 zapsaného na LV č. 10001
pro k.ú. Velké Němčice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
Hustopeče.
Rozsah věcného břemene 4 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení vyznačí GP,
který nechá na své náklady vyhotovit budoucí oprávněný - RWE Distribuční služby.
Smluvní strany :

pro :

13

Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
jednající: František Smetana - starosta
a
RWE Distribuční služby s.r.o.
Brno, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02
zastoupenou na základě plné moci Ing. Romanou Bokovou- vedoucí
přípravy staveb
proti :

0

zdržel se :

0

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje pana Pavla Nápravníka jako určeného zastupitele pro
pořizování územně plánovací dokumentace městyse Velké Němčice pro volební období 2014
- 2018.
pro : 13

proti : 0

zdržel se : 0

13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup pozemku vedeného ve zjednodušené
evidenci ( GP) parc. č. 5000/3 o výměře 1 640 m2. Pozemky jsou doposud vedeny pod
spisovou značkou V - 3647/2014 - 735 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

14. Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků , parc. č. 202/10 o
výměře 4 783 m2 , parcela katastru nemovitostí ( orná půda) a dále parc. 202/40 o výměře 20
126 m2 , parcela katastru nemovitostí ( ovocný sad).
Tyto pozemky jsou doposud v majetku Státního pozemkového fondu. Bezúplatný převod
žádáme za účelem využití na sportovní a kulturní aktivity.
pro : 13

proti :

0

zdržel se : 0

15. Zastupitelstvo městyse neschvaluje žádost firmy Agro - Pálava s.r.o. IČ : 01743902, nám
Svornosti 2573/6, 616 00 Brno o vydání souhlasu se záměrem výstavby ,,Skleníky Agro Pálava" a to včetně plynové kotelny o výkonu 6, 975 MW. Vše na základě přiložené
dokumentace.
pro :

11

proti :

0

zdržel se : 2

16. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na směnu pozemků parc. č. 1/51 o výměře 96 m2,
který se nachází před RD v ulici Brněnská , za pozemek parc. č. 56/6 o výměře 105 m2, který
je v majetku městyse a nachází se v ul. Brodačská. Rozdíl bude ošetřen smlouvou.
pro : 13

proti :

0

zdržel se :

0

17. Zastupitelstvo městyse schvaluje vedení trasy plynovodní přípojky vedené přes pozemek
parc. č. 4114/1 , který je v majetku městyse. Na základě GP pořízeného žadatelem bude
vypracována smlouva na věcné břemeno a předložena zastupitelstvu ke schválení.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

18. Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr na stavební akci ,, Chodníky v ulicích U
Rybníka, Zádvorník a části ulice Brněnská a členy výběrové komise na zhotovitele : p. Pavel
Nápravník, p. Josef Novotný, p. František Brychta, p. Jaroslav Rozek, Ing. Radim Paulík.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

19. Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr na stavební akci ,, Stavební úpravy sanitárního
zařízení v přízemí ZŠ Velké Němčice" a členy výběrové komise na zhotovitele : p. Pavel
Nápravník, p. Josef Novotný, p. František Brychta, p. Jaroslav Rozek, Ing. Radim Paulík.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

20. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene :
9900076429/1/2015 na pozemku dle katastru nemovitostí parc. č. 3998/18, zapsaného na LV
č. 10001 pro k.ú. Velké Němčice, obec Velké Němčice u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.
Ve služebném pozemku je uloženo plynárenské zařízení NTL plynovodní přípojka pro
rodinný dům na parcele č. 3998/30 v obci Velké Němčicev celkové délce 1,05 m a rozsahu
věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení.
Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši
500,- Kč.
kdo je pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

21. Zastupitelstvo městyse neschvaluje finanční příspěvek ve výši 87 650,- Kč na financování
systému IDS JMK dle smlouvy uzavřené dne 9. 1. 2009 uzavřené mezi smluvními stranami :

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
a
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
pro :

12

proti :

0

zdržel se : 1

22. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva
městyse Velké Němčice ze dne 26. 3. 2015.
pro :

13

proti :

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

Vyvěšeno:

Sňato:

0

zdržel se :

0

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

