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Vážení spoluobčané,
přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a
teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu
období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři.
Příznivé počasí umožnilo už v polovině února zahájení
prácí také na inženýrských sítích k bytům nad ZŠ. Díky
schválenému úvěru jsme se mohli s dodavatelem stavby
dohodnout na jejím dokončení v polovině letošního roku,
což umožní už během léta předat byty do užívání.
Z téhož důvodu bylo možné zahájit dříve než jsme
původně předpokládali také práce na opravě silnice v ulici
Hlucké, práce v ulici Nivnické by měly začít v květnu.
Realizace těchto dvou akcí nám v letošním roce už
neumožňuje žádné další investiční akce. Zaměříme se proto
na přípravu dalších projektů tak, abychom se mohli alespoň
na některé z nich pokusit získat dotace z EU.
Věřím, že i naše letošní aktivity přispějí ke zkvalitnění
a zpříjemnění života v naší obci.
Ing. František Hajdůch
starosta obce

Obecní úřad zve všechny občany na 5. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude
konat ve čtvrtek 22. března 2007 v 19:00 hod.
v přísálí kulturního domu.

Dolněmčanský zpravodaj
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb.
Usnesení č. 2
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí konaného dne
23.11.2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
02/06/01 Nabídka vydavatelství Brázda na výrobu stolních
kalendářů a vydání knihy o dějinách obce
- rada obce rozhodla zadat výtisk 100 kusů kalendářů a
dojednat písemnou nabídku. Dále bylo jednohlasně
odsouhlaseno zadat zpracování podkladů pro vydání
publikace o dějinách naší obce. Ke konečnému
stanovisku požadujeme předložit písemnou nabídku.
02/06/02 Rada obce rozhodla ustanovit komise obecního
úřadu:
- sociální, zdravotní a kulturní: předseda – Miroslava
Bršlicová
- životní prostředí: předseda – Ing. Tomáš Černý
- stavební: nebude ustanovena
- sportovní: bude projednáno s možnými kandidáty
- SPOZ: Zdeňka Trtková
Do příštího zasedání RO předloží jednotliví předsedové
seznam členů komisí ke schválení.
02/06/03 Dechová hudba Dolněmčanka – žádost o
bezplatný pronájem kulturního domu za účelem
pořádání koncertu dechové hudby a zábavy ke 130. výročí
založení dechové hudby
- rada obce schválila bezplatný pronájem kulturního domu.
02/06/04 L. J., DN – žádost o přeložení na jiné pracovní
místo:
- rada obce rozhodla, že v současné době obec nemá volné
pracovní místo, které by bylo možné nabídnout.
02/06/05 Mateřská škola Dolní Němčí:
- povoluje výjimku z počtu dětí v 1., 2. a 3. třídě MŠ, dle §
2 odst. 2 a 3 Vyhl. MŠMT ČR č. 14/2004 dle přílohy
tohoto zápisu
- rada obce schválila odměnu za II. pololetí 2006 ředitelce
MŠ
- rada obce bere na vědomí uzavření MŠ ve dnech 27.12.
2006 – 2.1. 2006
- zpráva o činnosti MŠ: rada obce rozhodla o odložení
projednání zprávy na další zasedání za účasti ředitelky
MŠ
Usnesení č. 3
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne
6.12. 2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
03/06/01 Projednání účasti obce v mikroregionu
Uherskobrodsko:
Rozhodnutí: prozatím obec setrvá v mikroregionu
03/06/02 Projednání žaloby na A.J. DN o zaplacení dlužné
částky 50.000,- Kč za užívání prostorů v budově č.p. 33
Rozhodnutí: vzato na vědomí
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03/06/03 Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha 2 – stanovisko k zápisu nemovitosti
v KN s právem hospodaření pro Jihomoravské státní lesy
Brno:
Rozhodnutí: vzato na vědomí stanovisko o původu
parcely PK č. 6665 v kat. území Vlčnov
03/06/04 Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, Praha
4 – sdělení o pověření členů zastupitelstva k přijímání
prohlášení o uzavření manželství:
Rozhodnutí: k přijímání prohlášení o uzavření manželství
rada obce pověřuje starostu Ing. Františka Hajdůcha,
místostarostu Ing. Miroslava Kadlčka a předsedkyni sboru
pro občanské záležitosti Zdeňku Trtkovou.
03/06/05 Zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2006 –
přednesla ředitelka MŠ
Rozhodnutí: vzato na vědomí, zpráva je přílohou zápisu.
03/06/06 Oblastní charita Uh. Brod – oznámení o konání
Tříkrálové sbírky ve dnech 5. – 7.1.2007 a klíč
k rozdělování výtěžku:
Rozhodnutí: vzato na vědomí, kontrola zapečetění
pokladniček a sčítání výtěžku bude zajištěno pracovnicemi OÚ. Klíč k rozdělování výtěžku je přílohou zápisu.
03/06/07 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se
mění obecně závazná vyhláška obce Dolní Němčí č. 3/
2003, o místním poplatku za provoz systému
shromažování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky
obce Dolní Němčí č. 1/2005:
Rozhodnutí: doporučeno zastupitelstvu obce ke
schválení.
03/06/08 Ing. Tomáš Horký – Terra projekt, Modrá 154,
687 06 Velehrad – cenová nabídka na vypracování návrhu
vodní plochy Dolní Němčí, polní tra Louky:
Rozhodnutí: schváleno.
03/06/09 MěÚ Hluk, odbor výstavby, Hluk – oznámení
o zahájení řízení o odstranění stavby „Zpevněné a
parkovací plochy, terénní a sadové úpravy na pozemku
parcelní číslo 777/59 vedle stavby DCHB v Dolním
Němčí“:
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
03/06/10 Projednání změny rozpočtu na rok 2006:
Rozhodnutí: doporučeno zastupitelstvu obce ke
schválení, změna rozpočtu je přílohou zápisu.
03/06/11 P. U. DN – žádost o povolení umístění terminálu
Synot Tip v pohostinství Muzeum:
Rozhodnutí: konečné rozhodnutí bylo odloženo na další
zasedání rady obce.
03/06/12 Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1
– žádost o finanční příspěvek na činnost organizace na
rok 2007:
Rozhodnutí: zařadit do seznamu žadatelů o finanční
příspěvek.
Dolněmčanský zpravodaj

03/06/13 Harmonogram zasedání rady obce a zastupitelstva
obce v 1. pololetí roku 2007:
rada obce – 11.1., 1.2., 22.2., 15.3., 5.4., 26.4., 17.5., 7.6.,
21.6. , zastupitelstvo obce – 23.3., 29.6.
03/06/14 Ustanovení inventurních komisí:
- Ing. František Hajdůch, Jiřina Bídová, Leoš Minks
- Ing. Miroslav Kadlček, Jana Kadlčková, Vladimír Stojaspal
03/06/15 Projednání programu 2. zasedání zastupitelstva
obce:
Rozhodnutí: doplněný program je součástí zápisu,
doporučeno zastupitelstvu ke schválení
03/06/16 Žádosti o zrušení předkupního práva na pozemky
v ul. Nad Hájkem:
- Z. M., J. a L. G., M. Z., R. Z.
Rozhodnutí: doporučeno zastupitelstvu ke schválení.
03/06/17 Projednání provozního řádu a podmínek pronájmu
squashového kurtu v restauraci Rozkvět:
Rozhodnutí: provozní doba Po-Pá: 16:00 – 20:00 hod.
So-Ne: 14:00 – 21:00 hod.
Doba jedné hry: 1 hodina, Cena: 200,- Kč/hod.
Budou zakoupeny dvě rakety se sadou míčků, zapůjčení
za cenu 20,- Kč.
03/06/18 Projednání podmínek pro ubytování v penzionu
Rozkvět a provozního řádu.
Cena ubytování: 260,- Kč/osobu/noc, včetně DPH.
03/06/19 Úvěr pro restauraci Rozkvět:
Rozhodnutí: doporučeno zastupitelstvu ke schválení
půjčku ve výši 650.000,- Kč.
03/06/20 CZ Mastergame s.r.o., Davídkova 38, 182 00 Praha
8 – žádost o povolení provozu VHP Jokers Plus SY91558,
evid. č. 200611027 v Tipsport Baru, Nivnická 79, 687 62
Dolní Němčí na 1. pololetí roku 2007:
Rozhodnutí: povoleno.
03/06/21 L. R., DN – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty:
Rozhodnutí: schválen pronájem bytu za stanovených
podmínek.
03/06/22 Výstavba v průmyslové zóně II – informace
starosty.
Rozhodnutí: vzato na vědomí, bude svoláno jednání
s projektantem k přepracování zadání stavby, aby
obsahovalo rozvody veškerých inženýrských sítí a poté
bude požádáno o vydání územního rozhodnutí.
03/06/23 Úvěr na dokončení výstavby bytů v půdním
prostoru ZŠ.
Rozhodnutí: zajistit nabídky bankovních ústavů o
podmínkách poskytnutí úvěru.
03/06/24 Ulice Hlucká, chodník a cyklostezka parkem.
Rozhodnutí: zajistit zpracování projektové dokumentace
k žádosti o dotaci z EU.
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03/06/25 Prodej pozemků v ul. Nad Hájkem.
Rozhodnutí: po dodání stanoviska právní kanceláře
doporučujeme projednat v zastupitelstvu obce.
03/06/26 P. K., DN – žádost o odprodej pozemku ke stavbě
garáže v ul. Tichá:
Rozhodnutí: zařadit do seznamu žadatelů.
03/06/27 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu – odnětí části pravomoci
stavebního úřadu k 30.11.2006:
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
03/06/28 Společnost pro umění, Velké Pavlovice – žádost o
finanční podporu projektu, přinášející informace o
kulturním dění na Slovácku – programový kulturní portál.
Rozhodnutí: schvaluje podporu ve výši 500,- Kč.
03/06/29 Rada obce jmenuje do funkce vedoucí restaurace
Rozkvět paní Janu Komárkovou
03/06/30 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
obce a předsedům výborů a komisí.
Rozhodnutí: doporučeno schválit dle přílohy.
Usnesení č. 4
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne
21.12.2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
04/06/01 Projednání odměny řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí za rok 2006
Rozhodnutí: rada obce schválila odměnu řediteli ZŠ a
ZUŠ
Usnesení č. 5
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
11. ledna 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
05/07/01 Mgr. P.S. DN – žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na zachování vydávání časopisu Malovaný kraj.
Rozhodnutí: bude poskytnuta finanční částka ve výši
3.000,- Kč.
05/07/02 I.R.DN – žádost o odprodej části obecního
pozemku parcelní číslo 1258/129 v katastrálním území
Dolní Němčí vedle jejího rodinného domu se zahradou
č.p. 356 o šířce 4 – 7 m.
Rozhodnutí: rozhodnutí se odkládá do doby vydání
územního rozhodnutí na stavbu řadových garáží.
05/07/03 Oblastní charita Uh. Brod, – sdělení o organizační
změně v zajištění sociálních služeb v domě s chráněnými
byty. Charita v důsledku vyřazení našeho domu
s chráněnými byty z dotačního financování MPSV ČR,
rozhodla zrušit k 31.1.2007 veškerá pracovní místa.
Rozhodnutí: rada obce rozhodla svolat mimořádné
zasedání zastupitelstva obce na pondělí 22. ledna v 19:00
hod. do přísálí kulturního domu k projednání poskytnutí
dotace Oblastní charitě Uh. Brod na dofinancování
provozu v domě s chráněnými byty.
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05/07/04 X. Z. Uh. Brod – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
05/07/05 Rumpold UHB s.r.o., Uh. Brod – „Dodatek –
ceník 2007 pro města/obce ke smlouvě o svozu a uložení
komunálního a ostatního odpadu na skládku Prakšická
Uh. Brod.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje dodatek ke smlouvě.
05/07/06 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje,
Uh. Hradiště - žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů a
konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu
obce.
05/07/07 AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Stolařská 490, 688
01 Uh. Brod – žádost o vydání povolení pro provoz VHP
v restauraci „Na Mlýně“ a v restauraci ROZKVĚT
Rozhodnutí: povoleno
05/07/08 SYNOT Zlín, a.s. se sídlem v Uh. Hradišti, –
žádost o vydání povolení k provozování VHP
v pohostinství „U Cmolů“ a ve STANLEY Baru
Rozhodnutí: povoleno.
05/07/09 SYNOT Zlín, a.s. se sídlem v Uh. Hradišti,–
žádost o vydání povolení k provozování VHP
v provozovně Muzeum
Rozhodnutí: povoleno.
05/07/10 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
ZO Hluk – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude založena do seznamu žadatelů a
konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu
obce na rok 2007.
05/07/11 Společná advokátní kancelář, Uh. Hradiště –
sdělení o zaslání usnesení Okresního soudu v Uh.
Hradišti a Krajského soudu v Brně, pobočka Zlín o výzvě
A.J. k úhradě nákladů řízení.
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
05/07/12 Probační a mediační služba České republiky, Uh.
Hradiště – nabídka na spolupráci při využití pracovníků
s trestem obecně prospěšných prací.
Rozhodnutí: obec nemá zájem o využití těchto služeb.
05/07/13 J. S. DN – žádost o přijetí do pracovního poměru
na místo uklizečky v penzionu RR
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
05/07/14 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.,
Praha 1 – nabídka úvěrových produktů banky na rok 2007
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto v bodě 05/07/18.
05/07/15 H. K. DN – žádost o přijetí do trvalého
pracovního poměru na místo uklizečky v penzionu
Rozkvět.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
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05/07/16 V. J. DN – žádost o pronájem kulturního domu na
sobotu 5.5.2007 za účelem konání hodové zábavy se
skupinou V.S.P. Band.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje pronájem kulturního
domu k tomuto účelu, požadujeme předložení údajů o
způsobu zajištění pořadatelské služby, požární ochrany
atd.
05/07/17 Informace o konání valné hromady mikroregionu
Uherskobrodsko.
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
05/07/18 Úvěr na dokončení výstavby 15 bytů v podkroví
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada obce rozhodla, že vyzve bankovní
ústavy k předložení přesných nabídek. Jedná se o
Českomoravskou záruční a rozvojovou banku v Praze,
ČSOB, Českou spořitelnu.
05/07/19 Stavební a technický stav budovy st. školy č.p.33.
Rozhodnutí: vzato na vědomí, k celkovému posouzení
stavu konstrukce bude přizvána odborná firma PYRUS
s.r.o. Brno, která určí rozsah poškození trámů a navrhne
způsob opravy.
05/07/20 Schválení výše finanční částky za tombolu na
společenské plesy.
Rozhodnutí: schvaluje se částka 3.000,- Kč na pokrytí
nákladů na nákup cen do tomboly pro tuto plesovou
sezónu (plesy v naší obci, okresní ples SDH a
knihovnický taneční vínek v Uh. Hradišti).
05/07/21 Svaz tělesně postižených v ČR, MO STP Uh.
Hradiště
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů a
konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu
obce na rok 2007.
05/07/22 Informace o projektové přípravě inženýrských sítí
v průmyslové zóně.
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
05/07/23 VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Uh.
Hradiště – Jarošov – Smlouva o dílo č. 53/2006 – opravy a
údržba osobního výtahu v domě s chráněnými byty.
Rozhodnutí: nabídka byla vzata na vědomí, budou
osloveny další dvě firmy k předložení nabídky.
05/07/24 Situační výkres rozmístění řadových garáží v ul.
Tichá.
Rozhodnutí: schválena varianta č. 3.
05/07/25 Odkoupení částí lidového kroje z Dolního Němčí
od Š.S., HN za cenu 2000,- Kč.
Rozhodnutí: schvaluje nákup za navrženou cenu.
Usnesení č. 6
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
1. února 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí
06/07/01 M.P., DN – žádost o pronájem obecního bytu.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
Na příštím zasedání RO budou stanoveny podmínky
Dolněmčanský zpravodaj

pronájmu bytů a poté budou osloveni všichni žadatelé
v seznamu, zda jejich zájem stále trvá. Informace bude
zveřejněna na úřední desce.
06/07/02 Stanovení ceny za zveřejnění blahopřání a
inzerátů občanů ve Zpravodaji.
Rozhodnutí: byla stanovena cena 50,- Kč.
06/07/03Cenová nabídka za dodávku a montáž kamerového
systému v prostoru před restaurací Rozkvět od
společnosti Vrága IMPORT, se sídlem v Uh. Brodě.
Rozhodnutí: souhlasí se s předloženou nabídkou v ceně
26.000,- Kč bez DPH, v ceně není barevný monitor za
6.800,- Kč, bude zakoupen barevný televizor s menší
úhlopříčkou.
06/07/04 Myslivecké sdružení LANKA Dolní Němčí –
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
sdružení v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
Konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu
obce na rok 2007.
06/07/05 P.U., DN – žádost o povolení umístění terminálu
SynotTip v hospůdce Muzeum.
Rozhodnutí: hlasováním v poměru 4 hlasy proti, jeden se
zdržel hlasování, se souhlas zamítá z důvodu, že stejné
zařízení bude umístěno v restauraci Rozkvět.
06/07/06 R.M, DN – žádost o poskytnutí informací o
možném odprodeji rodinných domů v ul. Boršická č.p. 96
a 165.
Rozhodnutí: uvedené nemovitosti nejsou na prodej.
06/07/07 L.S., DN – žádost o změnu územního plánu obce
v souvislosti se záměrem stavby garáže na pozemku za
rodinným domem č.p. 304.
Rozhodnutí: nedoporučuje se ZO ke schválení.
06/07/08 F. S., DN – žádost o odprodej rodinného domu
č.p. 112 v ul. Hlucká s přilehlými pozemky náležejícími
k domu.
Rozhodnutí: bude vyhlášen záměr na prodej této
nemovitosti, v případě většího zájmu bude prodána za
nejvyšší nabídku.
06/07/09 Strojírna Trávníček, výroba strojů a zařízení pro
potravinářský průmysl, Venhudova 12, 614 00 Brno –
potvrzení o vyklizení strojního zařízení z pekárny
v budově staré školy č.p. 33 v ul. Kostelní v termínu do
28.2.2007.
Rozhodnutí: vzato na vědomí.

obce na rok 2007.
06/07/12 Klub stolního tenisu Dolní Němčí – žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost klubu v roce
2007.
Rozhodnutí: stejně jako v bodě 11.
06/07/13 A.Z., DN – žádost o pronájem kanceláře
v přízemní obecního úřadu na r. 2007 za cenu 300Kč/rok.
Rozhodnutí: rada nesouhlasí.
06/07/14 Stanislav Radim, Masarykova 366,
696 62 Strážnice – žádost o poskytnutí drobného daru
do tomboly na II. ročník diskoplesu, který se uskuteční
24.2.2007.
Rozhodnutí: bude poskytnuta věcná cena do výše 500 Kč.
06/07/15 M.Š., DN – žádost o pronájem domu
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: schvaluje se pronájem.
06/07/16 OK PYRUS s.r.o., Husovická 4, 614 00 Brno –
posudek stavu odkryté části dřevěné konstrukce stropu
v budově staré školy č.p. 33 v ul. Kostelní.
Rozhodnutí: vzato na vědomí.
06/07/17 F. a L.T., DN – žádost o odprodej části obecního
pozemku mezi rodinnými domy č.p. 634 a 635 v ul. Na
Výsluní I k vybudování zpevněné plochy pro parkování
osobního automobilu.
Rozhodnutí: nesouhlasí se s prodejem, možný je
pronájem pozemků za symbolickou cenu.
06/07/18 R.P., DN – žádost o odprodej části obecního
pozemku mezi rodinnými domy č.p. 634 a 635 v ul. Na
Výsluní I k vybudování zpevněné plochy k parkování
osobního automobilu.
Rozhodnutí: stejně jako v bodě 17.
06/07/19 D.S.,DN – žádost o „přesunutí“ žádosti o
odprodej pozemku ke stavbě garáže z lokality „u sv.
Anny“ do lokality ul. Tichá.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
Po geometrickém zaměření a rozdělení pozemků bude
vyhlášen záměr na odprodej jednotlivých pozemků.
Zároveň byla schválena, s ohledem na trasu vodovodu,
nová zástavba území oproti původně schválené var. č. 3.
06/07/20 Stanovení ceny za pronájem prostorů kulturního
domu.
Rozhodnutí: ceník za pronájem je přílohou tohoto zápisu

06/07/10 R.M., DN– žádost o odprodej rodinného domu
č.p. 112 v ul. Hlucká.
Rozhodnutí: stejně jako v bodě 08.

06/07/21 Nedoslýchaví Slovácka – občanské sdružení,
Uherský Ostroh – žádost o poskytnutí finančních
prostředků na činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: stejně jako v bodě 11.

06/07/11 Český klub nedoslýchavých HELP, Klub Uh. Brod
– žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
organizace v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů,
konečné rozhodnutí bude učiněno po schválení rozpočtu

06/07/22 Projednání výběru bankovního ústavu pro
poskytnutí úvěru.
Rozhodnutí: ZO bude doporučeno schválit nabídku
České spořitelny a.s., se sídlem v Praze. Pevná úroková
sazba: 10YIX = 3,59 % p.a. na 10 let, částka 10 mil. Kč.

Dolněmčanský zpravodaj
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06/07/23 Schválení firmy k zajištění revize a údržby výtahů
v domě s chráněnými byty.
Rozhodnutí: schválena firma VYMYSLICKÝ – VÝTAHY
spol. s r.o., se sídlem v Uh. Hradišti – Jarošově.
06/07/24 Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce s Oblastní
charitou Uh. Brod.
Rozhodnutí: schvaluje.
06/07/25 Smlouva o zajištění sociální služby v chráněném
bydlení v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: schvaluje.
06/07/26 Jiří Bahula, Uh. Ostroh – žádost o povolení
provozu pouové atrakce na letošních hodech.
Rozhodnutí: povoluje.
06/07/27 SDH Dolní Němčí – pronájem kulturního domu
k pořádání velikonoční zábavy v neděli 8.4.2007.
Rozhodnutí: schvaluje pronájem.
06/07/28 Ročník 1987 – žádost o pronájem kulturního domu
k pořádání fašankové zábavy v sobotu 17.2.2007.
Rozhodnutí: schvaluje se pronájem, požadujeme
předložit jméno hlavního pořadatele a počet osob
zajišujících organizaci zábavy. Musí být rovněž zajištěna
požární služba.
06/07/29 Změna situačního výkresu zástavby řadových
garáží v ul. Tichá.
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto v bodě 19.
06/07/30 Stanovení měsíčního platu řediteli ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: schváleno
06/07/31 Stanovení měsíčního platu ředitelce MŠ v Dolním
Němčí.
Rozhodnutí: schváleno
06/07/32 S.U., DN – žádost o zrušení věcného břemene
k pozemku parcelní číslo 1284/87 v katastrálním území
Dolní Němčí, týkající se předkupního práva na tento
pozemek ve prospěch obce Dolní Němčí.
Rozhodnutí: doporučuje se ZO ke schválení

odpuštění placení dlužné částky bude řešena na dalším
zasedání rady obce.
07/07/02 Zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2006 a
návrh rozpočtu na rok 2007.
Rozhodnutí: zpráva o byla vzata na vědomí, návrh
rozpočtu na rok 2007 bude zahrnut do rozpočtu obce.
07/07/03 LUNAPARKY – Šaman Antonín, nám. Svobody 73,
664 42 Modřice – žádost o povolení provozu pouové
atrakce na letošních hodech.
Rozhodnutí: plocha pro umístění pouových atrakcí již
byla rozdělena žadatelům, kteří požádali o provoz již
v minulém roce. Umístění atrakce je přesto možné po
vzájemné dohodě.
07/07/04 Český zahrádkářský svaz, ZO Dolní Němčí –
žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: finanční příspěvek bude zahrnutý do
rozpočtu obce.
07/07/05 P.K., DN – žádost o pronájem bytu v půdní
vestavbě základní školy.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
07/07/06 S. Š, DN – žádost o pronájem bytu v půdní
vestavbě základní školy.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
07/07/07 J. U., DN – žádost o odprodej části obecního
pozemku parcelní číslo 874/2 v katastrálním území Dolní
Němčí.
Rozhodnutí: rozhodnutí bylo odloženo na další zasedání
rady obce, v této lhůtě bude vyžádáno předložení snímku
z katastrální mapy se zakreslením části předmětného
pozemku a s údaji o jeho vlastnictví.
07/07/08 Florbalový klub Dolní Němč – žádost o úhradu
nákladů za pořádání turnaje v Bojkovicích
Rozhodnutí: úhrada požadované částky bude zohledněna
v poskytnutí finančního příspěvku na rok 2007.
07/07/09 A. R., DN – žádost o pronájem bytu v půdní
vestavbě základní školy.
Rozhodnutí: žádost bude zahrnuta do seznamu žadatelů

06/07/33 J.B., DN – žádost o pronájem obecního bytu
v půdním prostoru nad učebnovým pavilonem ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o
byt.

07/07/10 A.D., DN – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu uchazečů,
nájemní smlouva s jednotlivými uchazeči bude uzavřena
po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

Usnesení č. 7/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
22. února 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.

07/07/11 A. B., SL – nabídka odprodeje rodinného domu
č.p. 198 v ul. Nivnická.
Rozhodnutí: doporučuje se ZO schválení prodeje za
navržených podmínek,

07/07/01 Alois Trávníček, Sdružení Podané ruce,
Francouzská 36, 602 00 Brno – potvrzení vyklizení
technologického zařízení pekárny v domě č.p. 33 ul.
Kostelní v termínu do 28.2.2007.
Rozhodnutí: po projednání rada obce bere na vědomí
sdělení o termínu vyklizení prostorů pekárny. Žádost o
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07/07/12 BEKR, reklama v oblasti kartografie, Břetislav
Sláma, Břeclav – nabídka prezentace obce na mapě.
Rozhodnutí: v současné době nemáme zájem
07/07/13 Florbalový klub FbC DN– žádost o poskytnutí
Dolněmčanský zpravodaj

finančního příspěvku na činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude zahrnuta do rozpočtu obce, výše
finančního příspěvku bude stanovena po schválení
rozpočtu obce na rok 2007.
07/07/14 L.M., DN, - žádost o pronájem obecního bytu.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
07/07/15 A. Z., – nová cenová nabídka za pronájem
kanceláře v budově OÚ.
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto, že pronájem kanceláře
bude možný za částku 1.000,- Kč/rok.
07/07/16 Podmínky pronájmu bytu v bytech pro příjmově
vymezené skupiny obyvatel.
Rozhodnutí: podmínky se schvalují, budou rozeslány
všem zájemcům v seznamu žadatelů k potvrzení zájmu a
zároveň bude provedená reklamní kampaň. Termín
předložení závazných žádostí bude stanoven do 20.4.2007
07/07/17 ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí – žádost o schválení
provedení převodu 250.000,- Kč z fondu investičního do
fondu rezervního.
Rozhodnutí: schvaluje se.
07/07/18 Výsledek hospodaření ZŠ a ZUŠ D.N. za rok 2006.
Rozhodnutí: výsledek hospodaření byl vzat na vědomí,
rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit
převedení částky 128.726,42 Kč do rezervního fondu a
částku 15.000,- Kč do fondu odměn.
07/07/19 Návrh rozpočtu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit rozpočet ZŠ a ZUŠ na rok 2007 ve výši
2,550.000,- Kč.
07/07/20 Rozpočet obce na rok 2007.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit rozpočet dle přílohy Usnesení č. 7/2007 Rady
obce Dolní Němčí.
07/07/21 Rada obce rozhodla vyvěsit záměr na odprodej
částí obecních pozemků parcelních čísel 1284/1 a 1258/
129 v katastrálním území Dolní Němčí, které se nachází
za zahradami rodinných domů č.p. 859, 860 a 861 v ul.
Nad Hájkem.

OZNÁMENÍ
V současné době probíhají jednání se společností
KOREKCE s.r.o. se sídlem v Kunovicích, která má zájem
vykoupit zbývající neprodané obecní pozemku v lokalitě
ul. Nad Hájkem, na nichž má být podle s územního
rozhodnutí provedena výstavba řadových rodinných
domů. Pozemky by byly vykoupeny, firma by na nich
vystavěla rodinné domy a ty by pak i s pozemky prodala.
Zájemci, kteří zvažují svůj záměr na výstavbu rodinného
domu v této lokalitě, mohou získat podrobnější
informace na www.nadhajkem.cz nebo přímo na
Obecním úřadě Dolní Němčí.

Dolněmčanský zpravodaj

Výstavba 15 bytových jednotek v půdní
vestavbě základní školy
Jak jste si mnozí z Vás všimli, probíhá v současné době
výstavba bytů v půdním prostoru základní školy. Byty budou
sloužit pro příjmově vymezené skupiny obyvatel za těchto
podmínek:
1. Nárok na pronájem:
1 osoba v domácnosti – čistý měsíční peněžní příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhne 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy
za národní hospodářství zjištěné a zveřejněné ČSÚ
2 a více osob v domácnosti – čistý měsíční peněžní příjem
v domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství zjištěné a zveřejněné ČSÚ

(započítávají se příjmy ze závislé činnosti a
funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné SVČ,
příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu,
dávky nemocenského pojištění, dávky
důchodového pojištění, hmotné zabezpečení
uchazečů o zaměstnání, mzdové nároky vyplacené
úřadem práce, dávky státní sociální podpory a
dávky sociální péče, příjmy ze zahraničí, výživné
a další pravidelné a opakující se příjmy)
2. Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která nemá
k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani
k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí
splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu nejdéle dvou let
s možností jejího opakovaného prodloužení za stejných a
nebo změněných podmínek podle konkrétní situace
nájemce, kterou obec posuzuje.
4. Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami,
které nesplňují podmínky pronájmu stanovené v odst. 1 a
2, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny
všechny žádosti o pronájem osob v odst. 1. V tomto případě
se nájemní smlouva uzavírá na dobu jednoho roku.
5. Cena pronájmu bytu za 1 m 2 podlahové plochy:
45,- Kč, Další platby:
- skutečná spotřeba plynu dle samostatného měření na
plynoměru
- skutečná spotřeba el. energie dle samostatného měření na
elektroměru
- voda dle skutečného stavu na odpočtovém vodoměru
- poměrná část spotřeby el. energie společných prostor
- poměrná část nákladů za provoz výtahu a STA
- poměrná spotřeba plynu na vytápění společných prostor
Všichni další zájemci mohou své žádosti předložit na
obecní úřad v termínu nejpozději do 20.4.2007. K žádosti
je třeba přiložit vyplněný doklad o příjmu a prohlášení
společně posuzovaných osob. Formuláře jsou k dispozici na
obecním úřadě. Na základě těchto dokladů budou byty
pronajaty.
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Výstavba garáží v ulici Tichá
Po demolici rodinného domu
č.p. 305 vznikl prostor pro
výstavbu řadových garáží v ul.
Tichá. Po zaměření byla
zpracována zastavovací studie,
ze které je zřejmé, že v tomto
území je možné postavit,
s ohledem na ochranné pásmo
vodovodu a vzdušného vedení
NN, 12 garáží pro osobní
automobily. Předpokládáme, že
do konce června 2007 bude
provedeno
geometrické
rozdělení pozemků. Poté obec
požádá o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby a
po nabytí právní moci bude
následovat prodej pozemků.
Stavební povolení, případně
jiný doklad opravňující
provedení stavby, si pak zajistí
sami stavebníci. Uzávěrka
žádostí o odprodej pozemku ke
stavbě garáže se stanovuje do
30. dubna 2007.

Nový stavební zákon
Prvního ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
včetně prováděcích právních předpisů a zákonů s novým
stavebním zákonem souvisejících. Zákon č. 184/2006 Sb. o
odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
stavbě (zákon o vyvlastnění), Zákon č.186/2006 Sb. o změně
některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona
a zákona o vyvlastnění.
Podle nové právní úpravy nemají obce, které nejsou
stavebními úřady od 1.1.2007 pravomoc stavebního úřadu tzn.,
že k rozhodování o stavbách, zařízeních a terénních úpravách
je příslušným orgánem stavební úřad nikoliv tedy již obecní
úřad, na který byla podle předchozí právní úpravy přenesena
část pravomoci stavebního úřadu, a která měla pravomoc ve
svých územních obvodech rozhodovat o stavebních úpravách
jednoduchých staveb, přijímat ohlášení drobných staveb,
stavebních úprav a udržovacích prací, přijímat ohlášení
informačních, reklamních a propagačních zařízení a nařizovat
jejich odstranění, zabezpečovat výkon státního stavebního
dohledu atd. Žádosti a ohlášení, které byly podány těmto
obecním úřadům k 31.12.2006 a nebyla k tomuto datu
vyřízena budou předána příslušnému stavebnímu úřadu
k vyřízení.
K 1.1.2007 zůstává působnost stavebních úřadů ve
Zlínském kraji v rozsahu tak jak ji vykonávaly k 31.12.2006
Nový stavební zákon má řadu zjednodušení, která umožňují,
aby stavební úřad nevedl klasická stavebně správní řízení.
Při rozhodování v území stanoví, které stavby a zařízení
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nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas, případy,
kdy je možno rozhodnout ve zjednodušeném územním řízení
anebo kdy postačí územní souhlas nebo územně plánovací
informace.
Pro provádění staveb stanoví, které stavby, terénní úpravy,
zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani
ohlášení, případy, kdy postačí ohlášení stavebnímu úřadu, a
kdy lze využít zkráceného stavebního řízení.
Obsahové náležitosti žádostí a ohlášení, rozhodnutí,
veřejnoprávní smlouvy, kolaudačního souhlasu, náležitosti
výzvy na zjednání nápravy jsou stanoveny vyhl.č. 526/2006
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
ve věcech stavebního řádu.
Žádosti a ohlášení se podávají na formulářích, které
jsou přílohami vyhlášek č. 503/2006 Sb. a 526/2006 Sb.
Pokud budou chtít občané provádět jakékoliv stavby nebo
stavební úpravy v rodinných domech, v jejich vlastním zájmu
je, aby se se svými dotazy obrátili přímo na příslušný stavební
úřad, kterým pro naši obec je Odbor výstavby MěÚ v Hluku.
Toto se týká i drobných staveb a stavebních úprav
vyžadujících pouze ohlášení, protože žádosti mohou být
dávány, jak už bylo výše uvedeno, jen na předepsané formuláře.
Pořizování územně plánovací dokumentace a změn
územních plánů
Od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, mění
se i podmínky pro pořízení územních plánů a nové územně
plánovací dokumentace.
Dolněmčanský zpravodaj

Postup je následující:
1. Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se
podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje a
obsahuje údaje o navrhovateli, včetně uvedení vlastnických
nebo jiných práv k pozemku nebo ke stavbě, údaje o
navrhované změně využití ploch, údaje o současném využití
ploch, důvody pro pořízení nového územního plánu nebo
změny a návrh úhrady nákladů.
2. Pořizovatel po převzetí návrhu posoudí úplnost návrhu, jeho
soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve
navrhovatele , aby je v přiměřené lhůtě odstranil.
Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným
způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne,
sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci
zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu
nebo změny.
3. Splňuje-li návrh všechny náležitosti, pořizovatel jej posoudí
a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí
zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu. O
výsledku jednání zastupitelstva informuje obec
bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování
Návrh na pořízení změny územního plánu se podává na
zvláštním formuláři.
Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta

Pronájem bytů v půdní vestavbě domu
s chráněnými byty
Začátkem tohoto roku jsme požádali o kolaudaci bytů
v půdním prostoru domu s chráněnými byty a tím bude
otevřen další prostor pro pronájem bytů. Z žádostí našich
občanů, pro které byly tyto byty zřizovány, se našly pouze asi
dvě pětiny, který svůj záměr uskutečnily a byty jim byly
pronajaty. Zejména z ekonomických důvodů bude našim cílem
všechny byty obsadit v co nejkratším termínu. Proto se může
stát, že z důvodu dosavadního nezájmu našich občanů, budou
tyto byty pronajaty lidem, kteří nemají trvalé bydliště v naší
obci a na období několika let budou obsazeny a nebude možné
další pronájem získat. Proto se obracíme na všechny občany,
kteří ještě váhají, zda využít či nevyužít služeb v tomto
zařízení, aby se rozhodli v co nejkratším termínu tak, aby svůj
krok později nelitovali. Zdraví starších osob je velmi vrtkavé.
Dnes je člověk zdravý, za rok, dva může být trvale upoután
na lůžko, aniž by se obešel bez pomoci druhých. Pro informaci
uvádím částky, které tvoří základ pro pronájem bytu.
Nájemné
45,- Kč/m2
Záloha za vodné a stočné
200,Záloha na teplo a TUV
320,- Kč/m2 vytápěné pl. bytu
Výtah
50,Společné prostory (elektřina) 250,Společná anténa
50,K této částce je nutné připočítat cenu za služby, které bude
poskytovat oblastní charita a které budou u jednotlivých
osob různé.
Termín předložení žádostí se stanovuje do 25.4. 2007.
Dolněmčanský zpravodaj

Statistika odpadů za rok 2006
Název odpadu

Množství (t)

Směsný komunální odpad
Velkoobjemný odpad (vany)
Stavební su
Pneumatiky
Sklo
Plasty
Kovový odpad
Hliník
Mě
Obaly obsahující nebezpečné látky
Rozpouštědla
Pesticidy
Barvy, lepidla
Baterie
Cytostatika
Vyřazené elektrické a elektronická zařízení
Zářivky, výbojky
Nápojový karton
Sklo bílé
Sklo barevné

590,370
126,740
34,010
3,720
22,915
20,008
98,360
0,083
0,032
0,830
0,044
0,022
1,548
1,378
0,060
2,761
0,002
0,119
3,000
8,700

V této souvislosti bych chtěli všechny občany upozornit,
že lednička, pokud má být odevzdána, jako nebezpečný odpad,
musí mít všechny náležitost, to znamená, že ji nesmí chybět
kompresor, přívodní el. kabel a další součástky. Pokud nebude
kompletní, pak tímto způsobem „upravená“ lednička již
nepatří do nebezpečného odpadu, protože nebezpečný freon
byl již vypuštěn do ovzduší, ale do kovošrotu, samozřejmě by
měla být zbavená všech plastových částí. Takto rozebrané
ledničky nebudou odebírány.
Jak snižovat stále se zvyšující náklady na odpadové
hospodářství?
Na prvním místě je jednoznačně jejich třídění. Poznali
jsme to v loňském roce, kdy jsme od společnosti EKO-KOM
dosud dostali za vytříděný odpad 108.000,- Kč. Aby se tato
částka neustále zvyšovala, uvažujeme o několika novinkách
ve sběru. Protože se stále zvyšuje množství odpadu z plastů a
kapacitně nám brzy bude dělat problémy doplňování sběrných
nádob pro tuto komoditu, zvažujeme zavedení pytlového
sběru jednou za měsíc. Igelitové pytle by byly poskytovány
zdarma. Zmizely by tak sběrné nádoby ze sběrných míst. Ty
by byly nahrazeny zvony na sběr bílého skla.
Tím bychom zajistili sběr další komodity, což je společností
EKO – KOM hodnoceno vyšší bonifikací. Podmínkou však je,
aby se skutečně třídilo barevné a bílé sklo, proto musí být
občané disciplinovaní a ukládat sklo poctivě podle barevnosti.
A na závěr jedno upozornění. Sklo z oken, pokud má na lomu
nazelenalou nebo namodralou barvu, patří do barevného
skla!!!!

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
proběhne v pondělí 26. března 2007
v době od 15:00 hod. do 17:00 hod.
ve dvoře obecního úřadu.
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Zánik povolení k nakládání
s vodami k 31.12.2007 se dotýká
pouze právnických a fyzických osob
podnikajících dle zvláštních
předpisů, kteří mají vydaná
povolení do 31.12. 2001.
Informace vodoprávního úřadu, OŽP, MěÚ Uherský Brod:
Zánik povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 se
dotýká pouze právnických a fyzických osob podnikajících dle
zvláštních předpisů, jako např. zemědělská družstva,
zahrádkářské svazy, tělovýchovné jednoty, obce, živnostníci,
kteří odebírají podzemní nebo povrchové vody či vypouští
odpadní vody do vod povrchových, kteří mají vydaná povolení
do 31.12.2001.
Povolení vydaná po 1.1. 2002 zůstávají v platnosti
– není třeba žádat o prodloužení !!!
Studny vybudované před 1. lednem 1955, jsou nadále
považovány za povolené i podle současně platných předpisů není nutné si žádný doklad o existenci studny opatřovat!
Povolení nezaniká studnám fyzických osob nepodnikajících
vybudovaných ani po roce 1955, které mají povolení k odběru
a slouží pro individuální zásobování domácností
(zahrádkářských chat, aj.) pitnou (užitkovou) vodou.
Pro uživatele studny zbudované po roce 1955
mohou nastat tyto případy:
- studna je povolená, ale nemá povolení k nakládání s
vodami spočívající v jejich odběru, pak v návrhovém řízení
žadatel předloží doklad o existenci studny (stavební povolení,
kolaudace studny), může použít formulář - Žádost o povolení
k nakládání s vodami ( odběr podz. vod, povrch. vod),
hydrogeologický posudek vypracovaný oprávněnou osobu).
- u nepovolené studny může žadatel v návrhovém řízení
použít formulář - Žádost k povolení VD – studny a povolení k
NSV, kde dokládá zejména územní rozhodnutí či souhlas
stavebního úřadu, projektovou dokumentaci, hydrogeologický
posudek, zaplacení správního poplatku (300,-Kč).
Případné dotazy a individuální řešení uvedené
problematiky Vám zodpoví pracovníci vodoprávního úřadu.

Ceník společnosti RUMPOLD UHB
s.r.o. Uh. Brod, za které nám budou
v letošním roce provádět svoz a
uložení komunálního odpadu.
• Svoz komunálního odpadu a separovaných složek
komunálního odpadu uloženého v nádobách – nádoba 80
lt, 110 lt a 120 lt – 1x za 14 dní – 412,- Kč
nádoba 240 lt
467,- Kč
nádoba 1 100 lt
2.172,30
• Uložení komunálního odpadu za 1 tunu
včetně všech poplatků
1.000,• Pronájem nádoby za rok:
110 lt
110,240 lt
220,1100 lt
1.900,strana 10

• Cena za svoz a uložení odpadu z van o objemu 5 m3, 7 m3
- naložení nebo složení vany ramenovým nakladačem 137,- doprava na skládku a zpět (km)
24,50
- převzetí odpadu z vany
870,- převzetí jednodruhového odpadu z vany k recyklaci 200,- uložení směsného stavebního odpadu z vany
435,• Separace skla, papíru a plastů
- nájem za kontejner
800,- cena za přetřídění 1t a přepravu ke koncov. zpracovateli:
- papír
200,- plasty
1.000,- sklo
100,- nápojový karton
2.000,-

Tabulka s umístěním obcí do 3 000 obyvatel
v třídění odpadů, které sváží společnost
RUMPOLD UHB, za období 1 – 3 Q 2006
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Název obce
Výtěžnost na 1 obyvatele
Kaňovice
68,10
Hostětín
48,44
Dolní Němčí
46,75
Kelníky
46,45
Šumice
38,98
Komňa
36,96
Lipová
32,18
Nezdenice
32,04
Slopné
31,83
Bohuslavice u Zlína
30,71
Nivnice
30,43
Rudimov
29,50
Popovice
28,66
Pašovice
28,53
Pitín
27,49
Bystřice pod Lopeníkem
27,14
Prakšice
26,38
Ostrožská Lhota
26,13
Záhorovice
26,03
Korytná
23,80
Suchá Loz
23,25
Hřivinův Újezd
23,07
Slavkov
21,79
Svárov
21,49
Drslavice
19,53
Šanov
19,34
Horní Lhota
14,01
Veletiny
13,81
Horní Němčí
12,71
Žítková
11,82
Dobrkovice
10,01
Bánov
9,46
Podolí
8,14
Lopeník
7,13

POZVÁNKA
Divadlo HRÁTKY S ČERTEM
25. 3. 2007 v 15,00 hod v sále kulturního domu
ODPOLEDNE PRO ZDRAVÍ
22. 4. 2007 v 15,00 hod v kulturním domě
Dolněmčanský zpravodaj

různé akce – surfování na internetu 30 minut zdarma - zveme
začátečníky, seniory, maminky na mateřské dovolené i ostatní
občany do knihovny. Přesné informace se dovíte přímo
v knihovně a z hlášení místního rozhlasu. V pátek 30. března
2007 se uskuteční další Noc s Andersenem pro děti –
registrované čtenáře, ve věku od 8 do 12 let, spojená
s přespáním v knihovně. Součástí této akce bude společné
čtení knih, různé soutěže a hry. Počet účastníků je omezen
nejvíce pro 20 dětí. Přihlášky k účasti si lze vyzvednout
v knihovně. Pro účast je nutný písemný souhlas rodičů.

Dne 25. 2. se uskutečnil tradiční dětský karneval za účasti
velkého počtu masek. Každá maska dostala malý dárek. Akce
byla velmi úspěšná, děti odcházely spokojeny. Těšíme se opět
za rok.

VÝZVA KNIHOVNY
Vážení čtenáři a občané Dolního Němčí. Obracím se na
Vás se žádostí o poskytnutí jakýchkoliv informací, případně
materiálů vztahujících se k historii a vzniku Knihovny Dolního
Němčí. Věřím, že se ještě najdou pamětníci, kteří by mohli
poskytnout cenné informace.
Příspěvky můžete předat osobně, písemně (e-mail:
knihovna@dolni-nemci.cz) nebo telefonicky (tel. č.
572 649 111). Po prostudování Vám budou materiály vráceny.

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KNIHOVNY
Čtenářem knihovny se může stát kdokoliv, kdo souhlasí
s knihovním řádem a zaváže se jej dodržovat. Za čtenáře
mladší 15 let odpovídají rodiče.
Děti mladší 15 let:
• V knihovně si vyzvedneš přihlášku čtenáře
• přihlášku doma vyplní rodiče a podepíše maminka
nebo tatínek
• vyplněnou přihlášku přineseš nazpět do knihovny
• zaplatíš 20,- Kč na rok + 10,- Kč za vystavení
čtenářského průkazu
• v knihovně dostaneš čtenářský průkaz a můžeš si
půjčovat knihy a časopisy
• délka výpůjčky u knih je 2 měsíce, u časopisů je to
1 týden
• nezapomeň je v pořádku a včas vrátit nepoškozené!
Osoby starší 15 let:
• k registraci předložíte občanský průkaz
• vyplníte přihlášku
• zaplatíte registrační poplatek 40,-Kč na 1 rok +10,-Kč
za čtenářský průkaz
• knihovnice Vám vystaví čtenářský průkaz a Vy si
mezitím můžete jít vybírat knihy i časopisy!!!
PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí:
9.00 - 11.30
Úterý:
9.00 - 11.30
Středa:
zavřeno
Čtvrtek:
9.00 - 11.30
Pátek:
MUDRC pro každého

12.30 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 18.00

NOVÉ SLUŽBY KNIHOVNY
• knihovna je vybavena čtyřmi novými počítači s rychlejším
připojením na internet
• dvěma novými laserovými tiskárnami pro černobílý tisk
Cena za 1 minutu připojení k internetu je 0,50 Kč
tisk - nebarevně A4…………......2,- Kč
- barevně A4……..................4,- Kč
- barevně fotografie A5…….8,- Kč
- barevně fotografie A4…...16,- Kč
• přístroj na laminování dokumentů
- formáty A4, A5……….….10,- Kč

MOTTO: KDO VÍ, KDE SE POUČIT, JE JIŽ POUČEN.
(STAŘÍ ŘÍMANÉ)

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN
Březen je vyhlášen měsícem internetu. Budou probíhat
Dolněmčanský zpravodaj

Na Vaši návštěvu v knihovně se těší
Marie Milošová - knihovnice
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Vážení spoluobčané,
chci se podělit o několik postřehů z celostátní
výstavy a Olympiády poštovních holubů.

Zpáteční cesta byla pohodová a ze soboty na neděli jsme
přespali v Německu. V neděli v poledne jsme se vydali domů
a přijeli asi ve 23,00 hod.
Kadlček Jaroslav

Rok 2006 pro chovatele poštovních holubů skončil, ale ne
tak zcela, nebo na úplné dokončení nám zbývaly ještě
celostátní výstava a Olympiáda poštovních holubů. Celostátní
výstava PH se konala 13. - 14.1.2007 v Hluku. Této výstavy
se zúčastnilo 35 OS CHPH z celé České republiky s 385
holuby. Na této celostátní výstavě reprezentoval holub 030249-446 mk chovatele KADLČKA Jaroslava OS CHPH Uh.
Hradiště v kategorii „D“, kde se umístnil na pěkném 1. místě
s koeficientem 13,27. Po tomto vynikajícím úspěchu
reprezentoval Českou republiku na XXX. jubilejní Olympiádě
poštovních holubů v Oostende v Belgii 26. – 28.1.2007. Na
této světové výstavě, kde bylo vystaveno asi 500 nejlepších
holubů světa se umístil holub 03-0249-446 mk KADLČKA
Jaroslava v kategorii „D” na překrásném 4. místě na světě a
byl holubem, který měl umístěných nejvíce prvních cen.
Této světové Olympiády v Oostende v Belgii jsme se také
osobně zúčastnili já, manželka a syn. Jeli jsme svým osobním
autem a absolvovali cestu dlouhou 1500 km do Oostende.
Tato cesta nevypadala na začátku nijak růžově. V České
republice a také v Německu bylo velké sněžení a závěje, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Když jsme vyjeli ve čtvrtek
25.1.2007 ráno, přestalo sněžit a silnice se dostávaly do
normálu, ale přesto jsme volili cestu více severněji, nebo i
jih Německa byl nesjízdný a proto jsme jeli přes Drážany,
Eisenach, Aachen do Belgie, kde bylo počasí už dobré.
Výstavní hala „ Media Center”, kde se konala Olympiáda
PH, měla rozměry 220 x 60 m a byla rozdělena na 3 třetiny. V
první třetině bylo rozmístěno kompletní restaurační zařízení,
ve druhé třetině byly ve čtyřech řadách specializované firemní
stánky s prodejem produktů pro chovatele a holuby. Třetí
třetina výstavní haly byla využita pro vlastní výstavu
poštovních holubů, které reprezentovaly různé státy světa.
V pátek v 9,00 hod. po velmi pěkném zahajovacím
ceremoniálu (vlajkonoši s vlajkami všech zúčastněných států,
trubač a oficiální přivítání všech účastníků panem
prezidentem K.B.D.B. panem Felicienem Vermeulenem a
panem prezidentem F.C.I. CHPH panem José Tereso) byla
XXX. jubilejní Olympiáda v Oostende v 10,00 hod. otevřena.
Pak jsme si prohlédli výstavu, stánky a pod. Výstava byla v
pátek ukončena v 18,00 hod.
Po výstavě v pátek asi v 19,00 hod. byl velký ohňostroj na
pláži u moře mezi hotelem THERMALE PALACE a CASINO
KURSAAL. Tento ohňostroj trval asi 1 hod. a byla to překrásná
podívaná . Pak následovala pro návštěvníky Olympiády
hudební zábava, které jsme se také zúčastnili.
Parkovali jsme asi 30 m od moře přímo naproti haly „Media
Center”, kde byla pořádána tato světová výstava a ubytováni
jsme byli v hotelu asi 50 m od této výstavní haly. Druhý den v
sobotu byla výstava otevřena v 10,00 hod. a ukončena v 18,00
hod., v neděli od 10,00 hod. do 15,00 hod., kdy byla
zakončena. My jsme odjížděli v sobotu asi v 16,00 hod. zpět
domů. Počasí bylo v Oostende slunné, teplota asi 10 – 15 °C.
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Dolněmčanský zpravodaj

ČZS - ZABÍJAČKA
Vážení spoluobčané,
členové Českého zahrádkářského svazu se
k aktivitě probudili hned v prvních týdnech
nového roku. Polovina ledna totiž patří koštu
slivovice. Degustovali jsme na třicet vzorků a
ani jeden nebyl špatný.

(nepočítaje v to akce ČZS a jejich
členů ) a proto prosíme zájemce,
aby si termíny konání domluvili
s dostatečným předstihem.
Informace a objednání termínů
zajišuje pan Ludvík Bartoš na
tel.: 572 648 270.

Začátkem února jsme navlékli druhý
korálek na nit naší nově založené tradice –
Domácí zabíjačky. Po zkušenosti z loňska jsme
zdvojnásobili množství všech zabíjačkových
pochutin, ale marně. Ani 300 l polévky, 60 válců
tlačenky a na 400 jitrniček nedokázalo
uspokojit všechny hosty a těm posledním jsme
mohli nabídnout jen svařené víno.
Na sobotu 19. května si Vás dovolíme pozvat na Výstavu a
košt odrůdových vín, který se už po sedmé uskuteční v našem
areálu pod Mlýnem. Rád bych tímto oslovil pěstitele a
milovníky vín, kteří by zde chtěli představit své vzorky, aby je
přinesli v pátek 11. května do klubovny ČZS na Mlýn.
Děkujeme všem o zájem a podporu.
Dále i pro letošní rok nabízíme k pronájmu naše
společenské prostory. V minulém roce zde v průměru každý
druhý víkend proběhla nějaká akce či rodinná oslava

Dobrý den,
dovolte abych Vám ve zkratce přiblížil průběh našich bojů
v Jm.Soutěži. V zápasech 9. a 10. kola se nám postavila do
cesty mužstva FRC Mikulov a FBC Sokol Ivanovice na Hané.
Papírově slabší soupeř z Mikulova nás nepříjemně překvapil
a podlehli jsme 2:3. Ke druhému zapasu proti Ivanovicím jsme
nastupovali také s ambicemi na vítězství, ještě když jsme dali
první gól a ujali se vedení. Soupeř nás ale rychle vyvedl z omylu
a dvěma brankami otočil průběh utkání. Naše síly nám už
nestačili na to abychom výsledek zvrátili a prohráli jsme 1:4.
V následujícím turnaji v Bojkovicích jsme začínali proti
domácímu a zároveň vedoucímu týmu tabulky. Zápas se pro
nás nevyvíjel vůbec dobře když jsme po dvou třetinách
prohrávali 0:3 a na začátku 3. třetiny jsme obdrželi gól čtvrtý.
Jenže potom přišly tři rychlé góly a opět jsme byli ve hře.
Soupeře jsme viditelně přehrávali ale zklamala nás koncovka.
Konečný výsledek zápasu pak skončil pro nás nepříznivým
výsledkem 3:5. V druhém zápase jsme nastoupili proti
mužstvu z Květné které jsme po jednoznačném výkonu a za
výrazného povzbuzování našich fanoušků porazili 5:1.
Ve třináctém kole na nás čekal tým z Bystřice pod
Hostýnem. Do tohoto zápasu jsme vstoupili s elánem a po
první třtině jsme vedli 3:2, po druhé třetině se stav moc
nezměnil a byl 4:3 pro nás. Ve třetí třetině jsme prováhali
dvoubrankové vedení, kdy už jsme vedli 5:3 ale tento náskok
jsme nedokázali udržet, také díky dvěma dvouminutovým
trestům a podlehli jsme 5:6. V druhém zápase proti Velkým
Pavlovicím jsme si ale spravili chu a toto mužstvo jsme porazili
7:1. V 15. kole jsme narazili na mužstvo Zásobování Florbal
team z Bystřice pod Hostýnem, které jsme jednoznačným
výkonem udolali 6:0. 16. kolo nám přivedlo do cesty tým ze
sousední Nivnice, který jsme po výborném výkonu deklasovali
10:1. Na turnaji v Dubňanech jsme první měřili síly
s mužstvem FBC Valtice ve kterém jsme po množství
neproměněných šancí remizovali 2:2. V druhém utkání jsme
bojovali proti mužstvu FRC Mikulov, kterému jsme oplatili
porážku z 9. kola a porazili je výsledkem 8:3. Následující turnaj
se uskutečnil taktéž v Dubňanech a první s kým jsme měřili
síly byl celek TJ Sokol Lanžhot B, který jsme zdolali 4:2.
Druhý zápas jsme odehráli proti Uh. Hradišti a těsně podlehli
4:3. Do konce sezony nám zbývají poslední tři turnaje.
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Na těchto turnajích odehrajeme tato utkání:
Bystřice pod Hostýnem
So 24.3 2007
FbC Dolní Němčí FBC : TJ Sokol Bystřice p/H
FBC Sokol Ivan. na Hané : FbC Dolní Němčí
Bystřice pod Hostýnem
So 14.4. 2007
FBC Sokol Bojkovice
: FbC Dolní Němčí
Orel Uherský Brod
: FbC Dolní Němčí
Bojkovice
So 28.4.2007
FbC Dolní Němčí
: Zásobování Florbal Team
FbC Dolní Němčí
: FbC Květná

vypovídaly samy děti : „Paní učitelko, kdy už bude zase
karneval ?“
10:15
12:45
11:15
13:45
12:45
16:30

Budeme rádi když nás přijdete při těchto zápasech podpořit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FBC Sokol Bojkovice
FBK Orel Uh. Hradiště C
TJ Sokol Lanžhot B
TJ Sokol Bystřice p/H
FbC Dolní Němčí
FbC Květná
FBC Orel Uherský Brod
FRC Mikulov
Zásobování Florbal Team
FBC Ivanovice na Hané
WORMS Vel. Pavlovice
FBC Valtice
FbC Orel Nivnice

18
18
18
18
18
18
20
18
18
18
20
20
18

15
14
12
11
10
9
9
7
7
6
5
3
2

0
2
0
1
2
3
2
2
0
1
2
4
1

3
2
6
6
6
6
9
9
11
11
13
13
15

za kolektiv mateřské školy Kadlčková Eva, řed. školy

Poděkování sponzorům
Ředitelství Mateřské školy Dolní Němčí děkuje obchodní
společnosti Kredit s.r.o. a paní Huspeninové za poskytnutí
finančního daru na zakoupení pomůcek pro předškolní
vzdělávání pro děti naší MŠ, zároveň děkujeme panu
Ambrozovi za přispění k zajištění pitného režimu – ovocné
štávy a čaje pro děti naší MŠ.

120:65 45
81:52 44
101:72 36
104:63 34
82:48 32
78:65 30
100:98 29
70:99 23
58:82 21
68:82 19
76:125 17
52:97 13
69:111 7

Za FbC Dolní Němčí - Miroslav Kadlček

Máme ve školce karneval
Haló pane Karnevale, račte dále,račte dále.
Všecko máme na míru z krepového papíru.
Všichni vás zvem hej, hej, hej, na ten náš maškarní rej.
Masopust nemá pevné datum,závisí na datumu Popeleční
středy a tedy na Velikonocích.Je obdobím klidu před
příchodem jarních prací, které vrcholí masopustním úterkem.
K masopustnímu veselí patří nejen jídlo ale i muzika.
V tento den se konají masopustní obchůzky,průvody
maškar za doprovodu muzikantů podle místních tradic. Děti
naší mateřské školy se každý rok těší na měsíc únor, protože
v období masopustního veselí se u nás ve školce koná karneval.
Od začátku měsíce jsme se na něj v MŠ připravovali. Vyráběli
jsme masky, malovali jsme dekorace, připravovali výzdobu.
Konečně nastal den „D“. Děti přicházely do MŠ radostně
a s nadšením, protože si nesly v tašce svou masku. Některé
děti přicházely do třídy již převlečené za pohádkové postavy.
Paní učitelky tak vítaly berušky, víly, princezny, čaroděje,
kovboje a jiné pohádkové bytosti. Děti od rána rejdily a tančily
podle hudby a po svačince jsme se všichni sešli ve sluníčkové
třídě a tančili jsme společně. Nechyběla ani promenáda
masek. Pak děti soutěžily a na každého čekala nějaká odměna.
Velkou legraci všichni zažili při tanci s nafukovacími balónky,
stavění komínů, přehazování míčků z krabice do koše a jiných
soutěží.
Také paní učitelky soutěžily a byly převlečeny za
sportovce, čarodějnici, vodníka, klauna a jiné. Soutěž o
nejhezčí masku se nekonala, protože vybrat opravdu nejhezčí
masku byl velký problém. A tak vyhráli všichni. Na závěr
dostaly děti sladkou odměnu. O nadšení a spokojenosti
strana 14
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Baví Vás práce
s kosmetikou?
Chtěla by jste přivýdělek
nebo pevný úvazek?
Info na tel.: 777 315 901

Česká pošta oznamuje občanům změnu
otevírací doby pro veřejnost od 1.2. 2007:
Po, Út, Čt, Pá 08:00-11:00 hod.
Středa
08:00-11:00 hod.

13:00-16:00 hod.
13:00-17:00 hod.

OÚ oznamuje všem občanům, že mají možnost ve
Zpravodaji uveřejnit blahopřání svým blízkým nebo
inzeráty s nabídkou prodeje různého zboží včetně
nemovitostí. Cena 50,- Kč / jeden inzerát / blahopřání.
Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. R
egistrováno Mimisterstvem k
ultury č. MK ČR E 13136.
Registrováno
kultury
LK
print,
Nivnická
178,
Dolní
Němčí,
tel.:
572
648
770,
výroba
reklamy
velkoformátový
tisk - razítka zpravodaj
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