Usnesení č. 4/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Velké
Němčice konaného dne 5. 10. 2017 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 zhotovitele stavební akce ,, Velké Němčice - udržovací
práce na MOK a kanalizace v ulici Školní “, vzešlou z výběrového řízení ze dne 5. 10. 2017.
Komise pro výběr nejvhodnější nabídky dospěla k názoru, že nejvhodnější nabídku předložila
firma :
ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí
s nabídkovou cenou 6 820 644,17 Kč vč. DPH
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy o dílo.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

4. a) Zastupitelstvo městyse schvaluje ,, Smlouvu o výpůjčce" uzavřené
mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
v záležitosti uzavření této smlouvy je veřejnoprávní korporace zastoupena
starostou Františkem Smetanou
a jeho správním subjektem :
Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO : 60680008
se sídlem - Školní 105, 691 63 Velké Němčice
identifikátor školy (IZO) 600112535
v záležitosti uzavření této smlouvy je příspěvková organizace zastoupena ředitelem
Miroslavem Strouhalem, jako vypůjčitelem
pro:

13

proti:

0

zdržel se:

4.b) Zastupitelstvo městyse schvaluje ,, Smlouvu o výpůjčce" uzavřené
mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
v záležitosti uzavření této smlouvy je veřejnoprávní korporace zastoupena
starostou Františkem Smetanou
a jeho správním subjektem :

0

Mateřská škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO : 71003266
se sídlem Školní 550, 69163 Velké Němčice,
Identifikátor školy ( IZO) : 600112098
v záležitosti uzavření této smlouvy je příspěvková organizace zastoupená ředitelkou
Táňou Šedovou, jako vypůjčitelkou
pro :

13

proti :

zdržel se : 0

0

4.c) Zastupitelstvo městyse schvaluje ,, Smlouvu o výpůjčce" uzavřené
mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
v záležitosti uzavření této smlouvy je veřejnoprávní korporace zastoupena
starostou Františkem Smetanou
a jeho správním subjektem :
Školní jídelna Velké Němčice, příspěvková organizace
IČO : 70287392
se sídlem Školní 550, 691 63 Velké Němčice
v záležitosti uzavření této smlouvy je příspěvková organizace zastoupena ředitelkou
Janou Lazárikovou, jako vypůjčitelkou
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smluv.
5. a) Zastupitelstvo městyse schvaluje Zřizovací listinu uzavřenou mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou - starostou
a
Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem Školní 105, 691 63
IČO : 60680008
statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

5.b) Zastupitelstvo městyse schvaluje Zřizovací listinu uzavřenou mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou – starostou
a
Mateřská škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem Školní 550, 691 63 Velké Němčice

IČO : 71003266
statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel
pro :

13

proti :

zdržel se : 0

0

5.c) Zastupitelstvo městyse schvaluje Zřizovací listinu uzavřenou mezi :
Městysem Velké Němčice, Městečko 85
691 63 Velké Němčice
IČO : 00283690
zastoupený Františkem Smetanou – starostou
a
Školní jídelna Velké Němčice, příspěvková organizace
se sídlem Školní 550, 691 63 Velké Němčice
IČO : 70287392
statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel
pro :
13
proti :
0
zdržel se : 0
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním zřizovacích listin.
6. Zastupitelstvo městyse schvaluje podle § 6 odst.5 písm. c) a v souladu s § 54 odst. 2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, v samostatné působnosti ,, Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké
Němčice".
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

7. Zastupitelstvo městyse schvaluje firmu Modrý projekt s.r.o. , Slovácká 3223/83, 690 02
Břeclav, jako zhotovitele projekčních a inženýrských prací na akci :
,, Výstavba nové hasičské zbrojnice “, vzešlou z výběrového řízení ze dne 2. 10. 2017.
Cena vysoutěženého díla je 845 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu Františka Smetanu podepsáním smlouvy.
pro :

13

proti :

0

zdržel se :

0

8. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Záměr na věcné břemeno na pozemku p.č. 3117/1,
který je ve vlastnictví městyse ( kanalizační přípojka k č.p. 591 v ul. U Hřbitova).
pro :

12

proti :

0

zdržel se : 1

9. Zastupitelstvo městyse neschvaluje Záměr na odprodej části pozemku p.č. 4114/45, který
je ve vlastnictví městyse ( předzahrádka RD č. 160 v ul. Dolní).
pro :

10

proti :

0

zdržel se : 2

10. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odprodej částí pozemků p.č. 83/1, který je ve
vlastnictví městyse ( části kanálu za RD č. 160, za RD č. 159 a za RD č. 53 , vše v ul. Dolní).
pro :

12

proti :

0

zdržel se : 1

11. Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr na vybudování nového vodovodního řadu v ul.
Městečko ( zokruhování mezi bývalým pivovarem a sklepy a ukončený u oplocení areálu
hřiště, vše dle projektové dokumentace vypracované firmou Projekce inženýrských sítí s.r.o.,
Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav). Předpokládaná délka nového vodovodního řadu je cca
290m. Z toho ing. Kamil Prokeš, jako účastník, uhradí 50% z délky cca 90m, zbytek uhradí
Městys Velké Němčice. Konkrétní míry a částky budou upřesněny ve výběrovém řízení.
pro :

13

proti :

zdržel se :0

0

12. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup části pozemku p.č. 1/354 o výměře
69 m2. Chodník v ul. Zádvorník.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

13. Zastupitelstvo městyse schvaluje Záměr na odkup části pozemku p.č. 1/355 o výměře
85 m2. Chodník v ul. Zádvorník.
pro :

13

proti :

0

zdržel se : 0

14. Zastupitelstvo městyse schvaluje podání určovací žaloby na převod budovy bývalého
zámku č.p. 29 včetně pozemků .
pro:

13

proti:

0

zdržel se: 0

15. Zastupitelstvo městyse schvaluje návrh na usnesení z veřejného zasedání konaného dne
5. 10. 2017.
pro :

proti :

zdržel se :

……………………………………..

…………………………………………

František Smetana

Pavel Nápravník

starosta městyse

místostarosta městyse

Vyvěšeno:
Sňato:

6.10.2017

