
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 19  
ze dne 31. 10. 2012 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil devatenácté 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   22. 10. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Radomila Sedláčka, 
za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Radomila 
Sedláčka, za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
Hlasování č. 1/a:  pro 7, 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. Rozpočtové opatření č. 6 
 3. Oprava silnice Nemochovice – Brankovice 
 4. Oprava kostela 
 5. Různé 
 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 6 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření v částce 0. Budou se 
snižovat nějaké položky a zvyšovat ty, které budou překročeny. Úprava nebude zvyšovat rozpočet 
v příjmech i výdajích.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 podle předloženého návrhu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se  0.        
 
3. Oprava silnice Nemochovice - Brankovice – pan starosta informoval o uzavírce silnice, která 
bude asi 10.-11. 11. (v případě nepříznivého počasí 17.-18. 11.). SÚS má v plánu opravu silnice 
obalovanou směsí v tyto dny bude silnice úplně uzavřena. Budou informováni občané místním 
rozhlasem.      
 
4. Oprava kostela – farnost Chvalkovice už podepsala dohodu na dotaci ze SZIF. Vedení farnosti 
spolupracuje s obcí. Dnes tu byli projektanti, kteří připravují projekt. Přišli na to, že strop bude 
muset být také úplně zrekonstruován, s čímž se nepočítalo. Ve velmi špatném stavu je střecha, ale 
také podlahy. Podlahy budou muset být řešeny s Památkovým ústavem, protože nejprve nebyly 
v plánu na opravu. Do konce roku by měl být připraven projekt k opravě kostela. Potom bude 
následovat výběrové řízení na firmu, která provede celou opravu kostela. 
 
5. Různé: 
a) Stížnost p. Jar. Havránkové – u Komárkového roste strom s velkými bodláky. Bylo by třeba 
strom ořezat, aby neohrožoval občany a auta (autobusy). Starosta je zkontaktuje a domluví to 
s majiteli.   
 



b) Směna pozemků s Havránkovými – dle geometrického plánu byly dohodnuty podmínky 
směny pozemků. Manželé Havránkovi získají parc. č. 46/5 o výměře 436 m2 a parc. č. 46/6 o 
výměře 5 m2 parcely KN a obec Nemochovice získá pozemek parcela zjednodušené evidence (PK) 
parc. č. 1059 o výměře 432 m2 všechny parcely se nacházejí v katastrálním území Nemochovice. 
Parcely budou převedeny bez dalšího peněžního vyrovnání. Záměr o prodeji byl vyvěšen od 15. 10. 
2012 do 31. 10. 2012.  
Usnesení č. 5/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků. Manželé Havránkovi získají parc. č. 46/5 o výměře 
436 m2 a parc. č. 46/6 o výměře 5 m2 parcely KN a obec Nemochovice získá pozemek parcela 
zjednodušené evidence (PK) parc. č. 1059 o výměře 432 m2. 
Hlasování č. 5/b:  pro  7, proti 0, zdržel se 0.  
c) Dar pozemku p. Pechovou – navrhuje darovat parc. č. 3081/4 zahrada o výměře 14 m2 
v katastrálním území Nemochovice. paní Pechová nechala zpracovat darovací smlouvu a my 
musíme zaplatit 1000,- Kč za návrh na vklad. Záměr byl vyvěšen od 15. 10. 2012 do 31. 10. 2012. 
Usnesení č. 5/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na pozemek parc. č. 3081/4 zahrada o výměře 14 
m2. 
Hlasování č. 5/c: pro 6, proti 1, zdržel se 0. 
d) Veřejně prospěšné práce – je možno prodloužit dohodu pro 2 současné zaměstnance na 6 
měsíců. Je možno i méně dle práce. P. Mlčouškové bude prodloužena smlouva o 1 měsíc a p. –
Verešovi o 6 měsíců. 
e) Společenský dům – bylo by potřeba opravit omítky a kuchyňku v sále. Bude třeba zjistit, jestli 
nebudou nějaké dotace na opravy kulturních domů – také kvůli mokrým zdem atd. Zjistíme do 
příštího zasedání. 
f) Žaluzie nebo záclony – v klubovně kulturního centra je špatná akustika. Budeme řešit nacenění 
žaluzií nebo záclon a musíme zjistit, co bude lepší. 
g) Pomník u OÚ – dnešním dnem je pomník opraven. Oprava byla vyčíslena na 25.000,- Kč i se 
zlacením písmen. 
h) Chodník – pan starosta informoval o novém chodníku v Poustkách. Byl opraven nejhorší úsek 
chodníku. Bylo by vhodné v příštím roce pokračovat.  
i) Úvěr  – pan Hofírek navrhl splatit úvěr z roku 2010. V současné době je zůstatek 436 tis. Kč. Na 
běžném účtu máme dostatek finančních prostředků, aby úvěr mohl být splacen. Dále požádáme 
banku, aby nám na zbývající úvěr zvýšila měsíční splátky. Vzhledem k tomu, že dlouhodobé úvěry 
byly vyřizovány tři, byly nastaveny splátky nízké, aby bylo možné splácet všechny úvěry, ale 
v současné době zůstane ke splácení už jen jeden, bylo by vhodné zvýšit splátky a zkrátit dobu 
splácení. 
Usnesení č. 5/i: 
Zastupitelstvo obce schvaluje splacení dlouhodobého úvěru z roku 2010 ve výši 436 tis. Kč na 
akci „Bezpečné komunikace kažnému …..“ 
Hlasování č. 5/i: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 31. 10. 
2012 ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne  9. 11. 2012 
Eva Machálková  
  
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r. 
Yvetta Doupovcová v. r., Radomil Sedláček v. r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 9. 11. 2012  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  26. 11. 2012  


