
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 17  

ze dne 7. 8. 2012 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil sedmnácté zasedání zastupitelstva obce 
Nemochovice v 19.30 hodin. 
 
1. Zahájení 

Pan Hofírek konstatoval, že informace podle § 93 odst. 1, zákona o obcích byla zveřejněna 
na úřední desce Obecního úřadu v Nemochovicích a to od 31. 7. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
Hlasování č. 1/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen. 
Usnesení č. 1/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 1. Zahájení  
 2. Příspěvek na akci „Obnova filiálního kostela v obci Nemochovice“ 
 3. Dotace pro SDH 
 4. Dotace na „úroky z úvěrů“ 
 5. Dotace na „tři kříže“ 
 6. Různé 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Příspěvek na akci „Obnova filiálního kostela v obci Nemochovice – p. Hofírek informoval o 
schválené dotaci na kostel. Farnost Chvalkovice má v současné době zaplatit za zpracování žádosti 
o dotaci částku 79.490,40 Kč. Farnost Chvalkovice, žádá obec o příspěvek. Pan starosta přečetl 
návrh dohody o poskytnutí příspěvku – transferu.       
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek farnosti Chvalkovice na úhradu faktury za zpracování 
žádosti o dotaci ve výši 79.490,40 Kč.  
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Dotace pro SDH – paní účetní přečetla návrh smlouvy o dotaci z JMK na „Opravu automobilu 
Avia, výstroj a výzbroj“ pro naši jednotku SDH. Dotace byla schválena ve výši 30.000,- Kč, což je 
70 %, zbývajících 30 % musíme uhradit z vlastních zdrojů.   
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci z JMK na akci „Oprava automobilu Avia, výstroj 
a výzbroj“ pro SDH Nemochovice. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Dotace na „úroky z úvěrů“ – pan starosta přečetl návrh smlouvy o dotaci z PRV JMK na úroky 
z úvěrů. Částka dotace činí 67.000,- Kč. Zbývající část úroků bude hrazena z vlastních zdrojů. 
Usnesení č. 4: 



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci z PRV JMK na „Úroky z úvěrů“ ve výši 67.000,- 
Kč z programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. 
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
  
 
5. Dotace na „Obnovu tří křížů…“ – pan starosta informoval o schválení dotace, obdrželi jsme 
rozhodnutí o přidělení dotace. V současné době čekáme, až budou finance k dispozici v bance 
určené ministerstvem pro místní rozvoj. Po obdržení faktury za restaurátorské práce bude jednáno 
s bankou Unicredit o uhrazení – čerpání financí z dotace. 
 
6. Různé: 
a) Rozpočtové opatření č. 4 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření, kde se zvýší 
rozpočet v příjmech i výdajích o částku 160.000,- Kč.    
Usnesení č. 6/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kde se příjmy i výdaje zvýší o částku 
160.000,- Kč.  
Hlasování č. 6/a:  pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 
b) Val za novým rybníkem – pan starosta informoval zastupitele, že po skutečném zaměření 
rybníka se zjistilo, že navezený val z přebytečné zeminy se v současné době nachází z malé části i 
na soukromých pozemcích. Po dohodě s firmou Ekostavby Brno a. s. (která prováděla ukládání 
zeminy na tento val), bude uzavřena dohoda, kde se firma zaváže, že pokud bude zemina 
vlastníkům v budoucnosti překážet, firma ji na vlastní náklady odbagruje. 
Usnesení č. 6/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody s firmou Ekostavby Brno a. s., kvůli navezené 
zemině na pozemcích soukromých vlastníků. 
Hlasování č. 6/b:  pro  9, proti 0, zdržel se 0.  
 
c) Stání kamionů na obecních komunikacích – pan Doupovec měl připomínku ke stání kamionů 
na obecních komunikacích. 
 
d) Stodola v MŠ – na minulém zasedání bylo odhlasováno zbourání stodoly v objektu MŠ. Bylo 
dohodnuto, že během září bude stodola zbourána. 
 
e) Altánek u kurtu  – vzhledem k tomu, že máme ke kurtu ještě více vybavení (než se nachází 
v současné době na kurtu), které máme různě uskladněné, bylo by vhodné zbudovat mezi budovou 
OÚ a kurtem altánek pro uskladnění tohoto vybavení (branky na malý fotbal, síť na volejbal, 
branky na florbal atd.).  
Usnesení č. 6/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu altánu mezi budovou OÚ a kurtem na uskladnění vybavení 
pro kurt. 
Hlasování č. 6/e: pro 9,  proti 0, zdržel se 0.  
 
f) Obrubníky od zastávky po Doupovcovo čp. 162 – pan starosta informoval o tom, že SÚS má 
v plánu opravovat státní silnici Brankovice - Nemochovice. Vzhledem k tomu navrhl, že by bylo 
vhodné vybudovat obrubníky kolem silnice pouze z levé strany krajnice od zastávky po 
Doupovcovo čp. 162. Jedná se o 103 m obrubníků. Výdaje na tuto akci budou činit kolem 50.000,- 
Kč.    
Usnesení č. 6/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování obrubníků na levé krajnici od zastávky po Doupovcovo 
čp. 162. 
Hlasování č. 6/f:  pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 



g) Svěcení křížů – pan Hofírek po předchozí dohodě s p. farářem navrhl, že v době hodů by bylo 
vhodné posvětit opravené kříže. Bylo dohodnuto, že v sobotu 25. 8. v 15 hod. bude posvěcen kříž u 
lip u silnice k Brankovicím. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 7. 8. 2012 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 20. 8. 2012 
Eva Machálková  
  
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r.  
Dáša Buchtová v. r., Alena Verešová v. r.  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  20. 8. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   5. 9. 2012  


