
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 14  
ze dne 17. 2. 2012 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil čtrnácté 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 9. 2. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Radomila Sedláčka a Jiřího Sigmunda, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radomila Sedláčka a Jiřího Sigmunda, 
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. Dotace na kostel 
 3. Žádost o dotaci na kříže 
 4. Dotace na protipovodňový val a tůně 

5. Žádost o dotaci na dovybavení MŠ DDHM 
 6. Žádost o dotaci na úroky z úvěrů 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Dotace na kostel – pan starosta seznámil přítomné s možností získat dotaci na opravu kostela, o 
kterou by žádala církev (obec není vlastník), ze SZIFu. Církev po nás požaduje příspěvek na 
projekt k podání žádosti. Celkové náklady by předběžně měly být asi 2.400.000,- Kč. Bylo by to na 
opravu střechy – výměnu krytiny, opravu věže, odvodnění zdiva. Celkový díl příspěvku od obce by 
měl činit kolem 400.000,- Kč. Projekt k podání žádosti – nabídka od projektanta na částku 24.000,- 
Kč. Žádost o dotaci zařizuje zástupce farnosti Chvalkovice.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro farnost Chvalkovice na projekt k podání žádosti o 
dotaci ve výši 24.000,- Kč, na opravu filiálního kostela sv. Floriána v Nemochovicích.  
Hlasování č. 2: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
3. Dotace na kříže – pan starosta informoval o dotaci na kříže z ministerstva pro místní rozvoj. 
Jedná se o kříž u lip na okraji obce, kříž na cestě ke hřbitovu a zelený kříž na cestě k Nítkovicím. 
Dotace má být ve výši 70 %. Celkové náklady jsou vyčísleny na částku 240.000,- Kč. O tuto dotaci 
bylo požádáno.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na opravu 3 křížů v katastru obce Nemochovice. 
Hlasování 3:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Dotace na val a tůně – pan Doupovec informoval o záměru vybudování protipovodňového valu 
v lokalitě Špitálky, jako protipovodňovou ochranu k nové výstavbě rodinných domků. Dále o 
přípravě podkladů k žádosti o dotaci na tůně v lokalitě Předožlebí – Zaožlebí. Zatím nejsou výzvy 
vypsány. 
 



5. Dotace na dovybavení MŠ DDHM – pan starosta informoval o možnosti požádat JMK o dotaci 
na dovybavení MŠ novými skříněmi a počítačem s tiskárnou a televizí. Po celkové rekonstrukci 
MŠ v minulých letech je v MŠ potřeba nový nábytek (skříně atd.), proto využijeme možnosti a 
požádáme o dotaci JMK. 
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na dovybavení MŠ DDHM. 
Hlasování č. 5:  pro 8, proti 0, zdržel se 0.        
 
6. Dotace na úroky z úvěrů – vzhledem k tomu, že JMK v rámci PRV vypsalo jen 4 dotační 
tituly, z osmi,  ze kterých potřebujeme dotační titul č. 8 - Dotace na úroky z úvěrů. Bude požádáno 
o tuto dotaci. 
Hlasování č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na úroky z úvěrů z PRV JMK. 
Hlasování č. 6: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 17. 2. 2012 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 29. 2. 2012 
Eva Machálková   
 
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r. 
Radomil Sedláček v. r., Jiří Sigmund v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  29. 2. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   16. 3. 2012  
 


