
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 18 
ze dne 13. 9. 2012

Starosta  obce  pan  Lubomír  Hofírek  zahájil  osmnácté  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 5. 9. 2012.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné. 

Pan  Hofírek  navrhl  za  ověřovatele  zápisu  paní  Ivetu  Kvapilovou  a  Petra  Přikryla,  za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce  schvaluje  za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Petra Přikryla, 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. Stodola v MŠ
3. Pronájem pozemků
4. Revize v knihovně
5. Různé
6. Ukončení

 Hlasování č. 1/b : pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Byl přečten zápis z minulého jednání.

2. Stodola v MŠ –  p. Hofírek informoval o možnosti prodeje trámů a desek z dřevěného mlatu 
v areálu MŠ. Tato stodola bude zbourána koncem měsíce. Stodola má eternitovou střechu, což je 
nebezpečný odpad, který musí být předán na skládku nebezpečného odpadu. Pan Sedláček zjistil, 
že pro nás je nejblíže skládka ve Šlapanicích.       

3.  Pronájem  pozemků  –  pan  starosta  informoval  o  záměru  občanského  sdružení  Manner  o 
pronájem mezí za humny, žlebů a ornou půdu nad Habřinou. Bylo navrženo pronajmout pouze 
meze bez orné půdy. Na příštím zasedání budou upřesněny čísla parcel a výměra, o které by měli 
zájem.   

4. Revize v knihovně – knihovnice předložila zastupitelstvu seznam knih k vyřazení po provedené 
revizi  v knihovně.  Knihy k vyřazení  budou nabídnuty občanům veřejným rozhlasem.  Zbývající 
budou odevzdány do sběru.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedenou revizi a seznam knih k vyřazení.
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 
5. Různé:
a) Žádost o pronájem – manželé Kalejovi – pan starosta přečetl žádost manželů Kalejových o 
pronájem části  parcely č.  3132/2  o  výměře  15  m2  za  účelem zřízení  smíšeného  zboží.  Bylo 
navrženo, že pozemek bude pronajat za údržbu pouze na podnikání.  
Usnesení č. 5/a:



Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č. 3132/2 o výměře 15 m2, za údržbu. 
Hlasování č. 5/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

b) Žádost o příspěvek na babybox – obdrželi jsme žádost o příspěvek na babybox od organizace, 
která financuje babyboxy v celé republice. Pan starosta navrhl částku 5.000,- Kč. 
Usnesení č. 5/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na babyboxy ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 5/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

c)  Dodavatel  plynu –  máme nabídku od firmy Quantum na nižší  cenu za dodávku plynu do 
obecních budov. Cena bude garantována dva roky. V nejbližších dnech má přijít vyúčtování. Bude 
posouzena cena. Quantum nabízí nižší cenu o 2,70 Kč za 1 m3.
Usnesení č. 5/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dodavatele plynu na firmu Quantum.
Hlasování č. 5/c: pro 6, proti 1, zdržel se 0.

d) Rozpočtové opatření č. 5 – paní účetní přednesla návrh rozpočtového opatření, které zahrnuje 
hlavně akce z dotací – „Obnova tří křížů…“, dotace pro jednotku SDH z JMK, dotace na volby, 
dotace na „Úroky z úvěrů“. Návrh rozpočtu je zvýšení ve výši 300.000,- Kč v příjmech i výdajích. 
Usnesení č. 5/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, zvýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o 
částku 300.000,- Kč.
Hlasování č. 5/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 13. 9. 2012 
ve 21.20 hodin za ukončené.

Zapsala dne 19. 9. 2012
Eva Machálková

Starosta obce:
Ověřovatelé zápisu: Lubomír Hofírek v. r.
Iveta Kvapilová v. r., Petr Přikryl v. r.

Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 19. 9. 2012 
Sňato z úřední desky i elektronicky: 5. 10. 2012 


