
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 12  
ze dne 21. 12. 2011 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvanácté zasedání zastupitelstva obce 
Nemochovice v 19.00 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 14. 12. 2011. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatele zápisu pana Radomila Sedláčka.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatele zápisu pana Radomila Sedláčka. 
Hlasování č. 1/a:  pro 8, 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. Rozpočet na rok 2012 
 3. Rozpočtové opatření č. 8 
 4. Plán inventur 

5. Odepisování dlouhodobého majetku 
 6. Různé 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Rozpočet na rok 2012 – účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je navržen jako 
přebytkový s použitím financování k úhradám úvěrů. 
Usnesení č. 2/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012 jako přebytkový s použitím financování, dle 
návrhu. 
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Pan Hofírek informoval o tom, že je někdy nutné provést rozpočtové opatření i v měsíci, kdy není 
zasedání zastupitelstva obce, proto navrhuje odhlasovat, že by měl pravomoc provést rozpočtové 
opatření i mimo měsíce, kdy je zasedání zastupitelstva. Po provedení takového rozpočtového 
opatření by vždy na dalším zasedání bylo toto opatření předloženo ke schválení. 
Usnesení č. 2/b: 
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření i mimo 
měsíce, kdy je zasedání zastupitelstva obce. 
Hlasování 2/b:  pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
3. Rozpočtové opatření č. 8 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8. Je navrženo 
zvýšení rozpočtu o částku 350 tisíc Kč v příjmech i výdajích. 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle návrhu, zvýšení o 350.000,- Kč 
v příjmech i výdajích. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Plán inventur – pan Hofírek informoval o novém zákonu k inventarizaci, na základě tohoto 
zákona schválil plán inventur, se kterým seznámil přítomné. Dne 20. 12. proběhlo proškolení 



inventarizační komise v tomto složení: Jiří Sigmund, Iveta Kvapilová, Radomil Sedláček, Petr 
Přikryl, Lubomír Hofírek, Eva Machálková, Ludmila Doupovcová. 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k provedení inventur k datu 31. 12. 2011. 
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Odepisování majetku – pan Hofírek informoval o novém zákonu, na základě kterého, obec 
bude odepisovat dlouhodobý hmotný majetek. Naše obec bude odepisovat rovnoměrným 
způsobem, se zbytkovou cenou 5 %, lhůty odepisování dle kategorizace, případně dle využitelnosti 
(u budov).       
 
6. Různé  
a) Obecní ples – paní Buchtová informovala o přípravě 10. obecního plesu, který bude dne 11. 2. 
2012. 
  
b) Správce hřiště a kulturního centra – po vyhlášení (kdo má zájem dělat správce uvedeného 
hřiště a kulturního centra) se přihlásili dva zájemci. Jsou to, paní Zuzana Nováková a Blanka 
Zajíčková. Bylo dohodnuto, že budou připraveny podmínky pro správce. Potom budou zájemkyně 
seznámeny s podmínkami pro správcování, jestli ještě budou mít zájem. 
  
c) Dílčí audit – pan starosta seznámil přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření. 
 
d) Příspěvek včelařům – na základě žádosti o příspěvek od včelařů, pan starosta narhl částku 
2.000,- Kč. 
Hlasování č. 6/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek včelařům ve výši 2.000,- Kč. 
Hlasování č. 6/d: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
e) Popelnice – Bylo předloženo vyúčtování svozu odpadů. Pro rok 2012 je nutné zvýšit poplatek za 
odpad na částku 450,- Kč za trvale bydlícího občana, chalupáři zaplatí 500,- Kč za chalupu. 
Hlasování č. 6/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení poplatku za odpad za trvale bydlícího občana na částku 
450,- Kč. 
 Hlasování č. 6/e: pro  8, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 21. 12. 
2011 ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
Zapsal dne 2. 1. 2012 
Radomil Sedláček   
 
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r.  
Iveta Kvapilová v. r., Alena Verešová v. r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 2. 1. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  17. 1. 2012   


