Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Velké Němčice
konaného dne 22. 10. 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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2015 uzavřený mezi
smluvními stranami:
Objednatel:
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
DIČ: CZ00283690
zastoupený Františkem Smetanou, starostou městyse
a
Zhotovitel:
STAVOČ spol. s.r.o.
Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
IČO : 47902213
DIČ: CZ47902213
zastoupený Luďkem Michnou, jednatelem společnosti
Dodatkem č. 1 se smlouva o dílo č. 11/2015 upravuje z důvodu úpravy termínu plnění u stavební akce
,,Oprava chodníků Velké Němčice - ul. Brněnská, ul. Zádvorník a ul. U Rybníka".
Z původního termínu 31. srpna 2015 se mění na 20. listopadu 2015, kdy bude předmět díla dokončen a
předán.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

4. Zastupitelstvo městyse schvaluje navýšení rozpočtu Školní jídelny o 110 000,- Kč
na rok 2015 z důvodu pořízení nových 5 pracovních stolů do Školní jídelny, Školní 550,
691 63 Velké Němčice.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

5. Zastupitelstvo městyse schvaluje ,,Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu" pro městys Velké Němčice.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

6. Zastupitelstvo městyse schvaluje převzetí vodovodů z majetku městyse
(akcionáře) do majetku Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav,
IČ : 49455168 formou nepeněžitých vkladů, dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění
(zákon o vodovodech a kanalizacích). Smlouva byla uzavřela dne 29.3.2004 - Smlouva o provozování
vodovodu a dodatky na stavby:
1. Rozšíření vodovodu a kanalizace Velké Němčice - Zádvorník
2. Technická infrastruktura Velké Němčice - ul. Osvobození, vodovod, kanalizace
3. Rozšíření vodovodu Velké Němčice - Boudky
4. Velké Němčice - Pod Hospodou- inž. sítě - I etapa SO - vodovod
5. Velké Němčice - dokončení infrastruktury SO 03-1 , ul. Zádvorník - vodovod
6. Velké Němčice, Skalka- inž. sítě k RD SO 02 - vodovod
7. Velké Němčice - prodloužení IS v průmyslové zóně U Hřbitova - vodovod
8. Velké Němčice - dokončení IS, I. etapa ul. Pod Kostelem
Výše sepsaný infrastrukturní majetek žádáme vložit formou nepeněžitých vkladů do majetku
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

7. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Příspěvek ve výši 87 850,- Kč na financování systému IDS JMK
na rok 2016 pro firmu KORDIS JMK, a.s., Brno.
Výše finančního příspěvku do fondu IDS pro rok 2016 činí 50,- Kč na jednoho obyvatele /rok.
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 dle statistických údajů ČSÚ je 1757 obyvatel.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

8. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu č. 914/2015 o poskytnutí finančních prostředků z
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 mezi :
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
IČ : 708 56508
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Hořelicou, poskytovatelem
a
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený starostou Františkem Smetanou, příjemcem.
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků výlučně na akci ,,Velké Němčice - zvýšení
bezpečnosti chodců" ve výši 4 117 000,- Kč, které odpovídají 85 % souhrnu celkových uznatelných
nákladů stavební akce. Jedná se o chodníky v ulicích Brněnská a Osvobození.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se:

0

9. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o spolupráci v oblasti pojištění mezi :
Pojišťovací makléřství INPOL a.s.
se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČ : 63998599
zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva
a
Městys Velké Němčice,
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690, zastoupen Františkem Smetanou, starostou městyse

Předmětem smlouvy je poskytování služeb klientovi v souladu s ust. § 8 zák. č. 38/2004 Sb,. o
pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovacích
zprostředkovatelích).
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro:

13

proti:

0

zdržel se: 0

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. 15233124 ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 31 889,- Kč a 542 122,35 Kč z rozpočtu Evropské unie z Fondu
soudržnosti (dále jen dotace ze státního rozpočtu, která bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP
ev.č. EDS/SMVS 115D242004121).
Předmětem smlouvy je finanční podpora určena výhradně na akci ,,Separace bioodpadů v Městysi
Velké Němčice - II. etapa. Pořízení 200 ks kompostérů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. 15232404 ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 24 711,- Kč a 420 090,40 Kč z rozpočtu Evropské unie z fondu
soudržnosti (dále jen dotace ze státního rozpočtu, která bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP
ev. č. EDS/SMVS 115D242004092).
Předmětem smlouvy je finanční podpora určena výhradně na akci: ,, Pořízení štěpkovače Městys
Velké Němčice".
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se:

0

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2015, č. 4/2015 a 5/2015
Rozpočtové opatření č. 3/2015 ze dne 8. 6. 2015 ve výši 257 000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 4/2015 ze dne 13. 7. 2015 ve výši 795 400,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5/2015 ze dne 7. 9. 2015 ve výši 149 000,- Kč
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Dodatek č. 1 k platné nájemní smlouvě 2666/2013 s firmou
ZEMOS a.s., Velké Němčice, doplněný o pozemek p.č. PK 5004/1 o výměře 34 354 m2, nerozlišená
plocha, který je v majetku městyse na LV 10001.
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy ze dne 29. 1. 2013 zůstávají nedotčena.
Nové nájemné: 130 260,- Kč
Daň
: 10 695,- Kč
Celkem
: 140 955,- Kč
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

14. Zastupitelstvo městyse schvaluje vstup Městyse Velké Němčice jako společníka v obchodní
společnosti KTS - Ekologie s.r.o., se sídlem Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, IČO : 38310942
se základním kapitálem 675 000,- Kč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 60416 s předmětem podnikání:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní, provozovaná vozidly o největší hmotnosti nad 3,5 t
nákladní, mezinárodní, provozovaná vozidly o největší hmotnosti 3,5 t včetně.
Městys Velké Němčice se stane společníkem této společnosti na základě navýšení základního
kapitálu společnosti a převezme závazek k novému vkladu ve výši 25 000,-Kč.
Zastupitelstvo městyse souhlasí se zněním Společenské smlouvy upravující poměry v
obchodní společnosti KTS Ekologie s.r.o.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse pana Františka Smetanu zastupováním
městyse ve společnosti KTS - Ekologie s.r.o.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

15. Zastupitelstvo městyse schvaluje Rozhodnutí o umístění stavby ,, skleník Agro Pálava" a
stavební povolení stavby ,,skleník Agro Pálava“, kterou tvoří stavební objekty :
SO 01 - objekt skleníku
SO 02 - hala
SO 03 - akumulační návrh tepla
na pozemku par. č. PK 873, 874 a par. č. KN 873/8 v k.ú. Velké Němčice vydané Městským
úřadem Hustopeče - stavební úřad pro:
Agro Pálava s.r.o.
IČ : 01743902
Nám. Svornosti 2573/6
616 00 Brno
Zastoupena:
NWT, a.s.
IČ : 63469511
Třída Tomáše Bati 269,
760 01 Zlín
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

16. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na výstavbu teplovodu a VN přípojky (včetně
komunikačního kabelu) z BPS Uherčice do skleníku Agro Pálava - Velké Němčice.
Celková plocha uvažovaného věcného břemene je 5 250 m2. Stejná výměra bude městysi
darována jako kompenzace za zřízení věcného břemene a dále darování dalšího pozemku pro
zřízení komunikace kolem toku Starovického potoka.
Žadatel (dárce):
Agro Pálava s.r.o.
IČ : 01743902
nám. Svornosti 2573/6
616 00 Brno
a
Příjemce:
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO: 00283690
pro :
12
proti :
0
zdržel se : 1

17. Zastupitelstvo městyse schvaluje Darovací smlouvu, dle § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
obdarovaný - zastoupený Františkem Smetanou, starostou
a
Agro Maryša SE
Brno, Božetěchova 2673/102, PSČ 612 00
IČ : 29268109
Dárce - zastoupené Davidem Tauberem, předsedou představenstva
Předmětem Darovací smlouvy je bezúplatné poskytnutí peněžních prostředků ve výši 200 000,- Kč.
Dar bude poukázán bezhotovostním převodem na účet městyse č. 5423651/0100 do 3 dnů od
podepsání této smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se:

0

18. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o dílo č. 15102015 mezi:
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupen Františkem Smetanou, starostou městyse
a
Stavby RUFA s.r.o.
Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
IČO : 29313449
zastoupená Zdeňkem Růžičkou, jednatelem
Předmětem smlouvy je stavební akce ,,Oprava chodníků Velké Němčice - ul. Brodačská a
ul. B. Němcové". Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána ve výši 1 805 960,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro:

13

proti :

0

zdržel se: 0

19. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na prodej části pozemku o výměře 62 m2
z parc.č. 56/5, která je v majetku městyse a je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu Hustopeče.
Dle nově vytvořeného plánu GP č. 1130 - 110/2015 vznikne budoucí parcela č.56/7.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

20. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na prodej části pozemku o výměře 179 m2
z parc. č. 56/5, která je v majetku městyse a je zapsána na LV 10001 u Katastrálního ůřadu Hustopeče.
Dle nově vytvořeného plánu GP č. 1130 - 110/2015 vznikne budoucí parcela 56/8.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

21. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odprodej parcely č. 1/51 o výměře
96 m2. Parcela se nachází před RD č. 351 v ul. Brněnská v k.ú. Velké Němčice.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

22. Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2015 mezi:
Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o.
Příkop 8, 602 00 Brno
IČ : 18824463
zastoupené Ing. arch. Vandou Cíznerovou
a
Městys Velké Němčice
Městečko 85, 691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou, starostou městyse
Předmětem smlouvy je zpracování díla ,, Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru
Velké Němčice" podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Cena za provedení díla ve výši 93 000,- Kč bude po předchozí dohodě hrazena ekvivalentně
účastníky Změny č.4 územního plánu SÚ Velké Němčice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

13

zdržel se :

0

23. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse
Velké Němčice ze dne 22.10.2015.
pro :

13

………………………………….
František Smetana
Starosta městyse

proti :

0

zdržel se :

0

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

