
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 13  
ze dne 18. 1. 2012 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třinácté 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 10. 1. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Dášu Buchtovou, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Dášu Buchtovou, 
za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
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. Inventarizace k datu 31. 12. 2011 
 3. Prodeje pozemků 
 4. Provoz kulturního centra a hřišť 

5. Rozpočtové opatření č. 1 
 6. Strategický rozvojový plán obce na období 2012 – 2017 
 7. Různé 
 8. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Inventarizace k datu 31. 12. 2011 – pan Sigmund informoval o průběhu inventur (fyzických i 
dokladových), proběhly bez problému, přečetl inventarizační zprávu o stavu majetku k datu 31. 12. 
2011.  
Usnesení č. 2/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu o inventarizaci k datu 31. 12. 2011 (viz 
příloha).  
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
3. Prodeje pozemků – pan Hofírek informoval o prodeji parc. č. 1411/2 o výměře 1224 m2 za 
cenu 5,- Kč za m2, paní Soni Bolfové a Karlu Kvapilovi. Záměr obce o prodeji byl vyvěšen od 2. 
1. 2012 do 18. 1. 2012 na úřední desce obce i elektronicky. Zájemci uhradí v rámci kupní smlouvy 
náklady na vybudování přípojky NN, které už obec uhradila v částce 12.500,-. Dále uhradí náklady 
na vyměření parcely ve výši 2.000,- Kč.  
Usnesení č. 3/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 1411/2 o výměře 1224 m2 za cenu 5,- Kč za m2, paní 
Soni Bolfové a Karlu Kvapilovi. 
Hlasování 3/a:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Dále pan starosta informoval o prodeji parc. č. 87/2 o výměře 28 m2 a parc. č. 87/3 o výměře 1 m2 
za cenu 10,- Kč za l m2, manželům Boženě a Vítězslavu Kadlecovým. Jedná se o parcely, na nichž 
mají sklep a studnu. Záměr obce o prodeji byl vyvěšen od 2. 1. 2012 do 18. 1. 2012 na úřední desce 
obce i elektronicky.   
Usnesení č. 3/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 87/2 o výměře 28 m2 a parc. č. 87/3 o výměře 1 m2 
za cenu 10,- Kč za 1 m2. 
Hlasování 3/b:  pro 6,  proti  2, zdržel se 0. 



 
4. Provoz kulturního centra a hřišť – pan Doupovec upozornil, že úhrada za pronájem klubovny, 
kde se hraje stolní tenis, by měla být počítána za osobu, ne na hodinu. Navrhl, aby každý zájemce 
platil 20,- Kč za hodinu a dalších 20,- Kč za každou započatou hodinu. Od 1. 2. bude nájemné za 
klubovnu počítáno dle jeho návrhu. 
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné za klubovnu ke hře stolního tenisu za 20,- Kč za hodinu a 
dalších 20,- Kč za každou započatou hodinu. 
Hlasování č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Pan Hofírek navrhl doplnění provozních řádů pro kulturní centrum a hřiště. 
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řády pro kulturní centrum a hřiště. 
Hlasování 4/b:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Pan Hofírek navrhl na místo správce zájemkyni paní Blanku Zajíčkovou. Její telefonní číslo bude 
zveřejněno na provozních řádech, které budou vyvěšeny na všech hřištích a v kulturním centru. 
Usnesení č. 4/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje paní Blanku Zajíčkovou za správce kulturního centra a hřišť. 
Hlasování 4/c:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Dále byl navržen poplatek za používání víceúčelového hřiště na 50,- Kč za hodinu a dalších 50,- 
Kč za každou další započatou hodinu. 
Usnesení č. 4/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za používání víceúčelového hřiště na 50,- Kč za hodinu a 
dalších 50,- Kč za každou další započatou hodinu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Rozpočtové opatření č. 1 – paní Machálková přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1, které 
musí být provedeno z důvodu obdržení dotace za SZIFu na akci „Multifunkční dům a hřiště v obci 
Nemochovice“ ve výši 8.272.853,- Kč. Z této částky bude co nejdříve (po dohodě s bankou) 
uhrazen krátkodobý úvěr ve výši 8.182.000,- Kč. Návrh rozpočtového opatření je ve výši 
8.384.000,- Kč v příjmech i výdajích s použitím financování. 
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ve výši 8.384.000,- Kč v příjmech i 
výdajích s použitím financování. 
Hlasování č. 5:  pro 8, proti 0, zdržel se 0.        
 
6. Strategický rozvojový plán obce Nemochovice – byl zpracován strategický rozvojový plán 
obce Nemochovice na období 2012 – 2017. Tento dokument je posuzován i při žádostech o dotace. 
Pan Hofírek seznámil přítomné s jeho obsahem (viz příloha). 
Hlasování č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje strategický rozvojový plán obce Nemochovice na období 2012 – 
2017 dle návrhu. 
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
7. Různé  
a) Žádost p. Bolfové a K. Kvapila – o pronájem parcely č. 1411/8. Z rozpravy vyplynulo, že 
dokud nejsou v okolí všechny domky postaveny, nebylo by vhodné uvedenou parcelu pronajímat, 
aby ji v případě potřeby mohli využít okolní stavebníci. 
Usnesení č. 7/a: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem parcely č. 1411/8. 
Hlasování č. 7/a: pro 2, proti 5, zdržel se 1.   
  
b) KPŠ Brankovice – Klub přátel školy, který je zřízen při ZŠ Brankovice žádá o příspěvek na 
školní ples. Bude poskytnut dárkový balík v hodnotě 500,- Kč. 
Usnesení č. 7/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dárkového balíku na školní ples do Brankovic. 



Hlasování č. 7/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
c) Informace o možnosti dotací – pan starosta seznámil přítomné se záměrem hledání dotací na 
ČOV nebo kanalizaci, na zateplení obecních budov, na protipovodňové ochrany. Prozatím tyto 
dotace pro malé obce nejsou vypisovány.  
 
d) Úvěry u KB – na základě vyšší částky na běžném účtu by bylo vhodné snížit naše dluhové 
zatížení. Po rozpravě bylo rozhodnuto uhradit mimořádnou splátkou část dlouhodobého úvěru 
z roku 2010 ve výši 500.000,- Kč.   
Hlasování č. 7/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru z roku 2010 u KB Vyškov 
ve výši 500.000,- Kč. 
Hlasování č. 7/d: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
e) Výtržnosti dětí a mladistvých – několik občanů si stěžovalo na chování dětí a mladistvých na 
veřejných prostranstvích. Několik z nich pan starosta osobně poučil o chování na veřejných 
prostranstvích. Občané by si měli více všímat dění kolem sebe. 
 
f) Věcné břemeno E-on – p. Hofírek informoval o záměru E-onu vybudovat přípojky NN pro nové 
rodinné domky v lokalitě Špitálky na parc. č. 4073/1, 4073/2, 1411/2. Věcné břemeno bude zřízeno 
za 5.000,- Kč. 
Usnesení č. 7/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemena pro vybudování přípojek NN pro nové 
rodinné domky v lokalitě Špitálky na parc. č. 4073/1, 4073/2, 1411/2. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Dotace pro hasiče – do konce února je vypsán termín pro podání žádosti o dotaci na výstroj, 
výzbroj nebo techniku pro SDH (hasiče) u JMK. Ve spolupráci s SDH bude sepsána žádost a 
podána na krajský úřad. Dotace je 70 %. Bude požádáno o celkovou částku 90.000,- Kč (částka 
dotace 63.000,-) na výstroj a výzbroj a opravu karoserie hasičské Avie. 
Hlasování č. 7/g: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci pro jednotku SDH ve výši 90.000,- (částka 
dotace 63.000,- Kč. 
Hlasování č. 7/g: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 18. 1. 2012 
ve 21.40 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 26. 1. 2012 
Eva Machálková   
 
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r. 
Yvetta Doupovcová v. r., Dáša Buchtová v. r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  26. 1. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   10. 2. 2012  
 


