
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 15  
ze dne 28. 3. 2012 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil patnácté 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 21. 3. 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. Hospodářský výsledek PO MŠ 
 3. Rozpočtové opatření č. 2 
 4. Provoz víceúčelového hřiště a kulturního centra 

5. Různé 
 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Hospodářský výsledek PO MŠ Nemochovice – pan starosta seznámil přítomné se žádostí p. 
ředitelky z MŠ o projednání hospodářského výsledku PO MŠ. PO MŠ skončila k datu 31. 12. 2011 
s výsledkem hospodaření ve výši 0, s tím, že pro dorovnání nákladů byl použit rezervní fond 
organizace. Pan starosta navrhl schválení hospodářského výsledku ve výši 0. 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ Nemochovice za rok 2011 ve výši 0.  
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
  
3. Rozpočtové opatření č. 2 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 2, kde se příjmy 
i výdaje rozpočtu zvyšují o částku 586 tis. Kč s použitím financování.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – rozpočet se zvýší o částku 586 tis. Kč 
v příjmech i výdajích s použitím financování. 
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Provoz víceúčelového hřiště a kulturního centra – bylo projednáno zřízení permanentek na 
víceúčelové hřiště: vstupné 50,- Kč/ hodinu, pro dospělé na 10 vstupů + 1 zdarma za 500,- Kč, 20 
vstupů + 2 zdarma za 1.000,- Kč, pro děti do 15 let 10 vstupů + 1 zdarma za 250,- Kč, 20 vstupů + 
2 zdarma za 500,- Kč. Dále úpravu při vstupu na déle než hodinu možnost úhrady po první hodině 
vstupu za každou započatou půlhodinu poměrnou část vstupného.  
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení permanentek dle návrhu a dále možnost úhrady po první 
hodině vstupu za každou započatou půlhodinu poměrnou část vstupného.  
Hlasování č. 4:  pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 



 
5. Různé: 
a) Kompostéry – pan starosta informoval o výsledku výběrového řízení na kompostéry v rámci 
svazku obcí „Mezihoří“. Kompostéry by měly být dodány během tohoto pololetí. Pan starosta 
navrhl smlouvu o pronájmu kompostérů, která bude muset být sepsána s každým občanem, který 
bude odebírat kompostér. 
Usnesení č. 5/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o pronájmu kompostéru. 
Hlasování č. 5/a:  pro 7, proti 0, zdržel se 0.        
 
b) Chodník k dětskému koutku – pan starosta seznámil přítomné se záměrem vybudovat chodník 
kolem altánu k dětskému koutku.  
Usnesení č. 5/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování chodníku kolem altánu k dětskému koutku. 
Hlasování č. 5/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
  
c) Okna – výměna – pan starosta informoval o tom, že by bylo třeba vyměnit okno ve skladě 
v obchodě, dále okno na půdě obecního úřadu a okna na sociálním zařízení ve společenském domě. 
Usnesení č. 5/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken dle návrhu. 
Hlasování č. 5/c: pro 7, proti 0, zdržel se  0. 
 
d) Veřejně prospěšné práce – prozatím nemáme schválenu žádost o 2 zaměstnance. Úřad práce 
má pro tento rok jiná kriteria. Budeme také muset zaměstnávat občany v rámci veřejné služby, 
které nám pošle Úřad práce podle jejich výběru. Tuto službu už jsme měli zavedenu v roce 2010.  
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 28. 3. 2012 
ve 20.45 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 10. 4. 2012 
Eva Machálková   
 
       Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:     Lubomír Hofírek v. r.  
Iveta Kvapilová v. r., Petr Přikryl v. r.  
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  10. 4. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   25. 4. 2012  
 


