
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 16  
ze dne 31. 5. 2012 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil šestnácté 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 22. 5. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 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 9, 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. Závěrečný účet obce za rok 2011 
     Rozpočtové opatření č. 3  
 3. Dotace na „Obnovu tří křížů“ 
 4. Různé 
 5. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Závěrečný účet obce za rok 2011 – paní účetní seznámila přítomné se zněním závěrečného 
účtu za rok 2011 i s přílohami. Závěrečný účet byl vyvěšen od 14. 5. 2012 do 31. 5. 2012. Pan 
starosta doplnil komentář k závěrečnému účtu. Byla projednána zpráva o výsledku hospodaření 
obce za rok 2011 a chyby a nedostatky uvedené ve zprávě. Bylo chybně účtováno o transferu a 
pozdě odeslaná informace o nápravě nedostatků z minulé zprávy o hospodaření obce za rok 2010. 
Obec Nemochovice se bude nadále vyvarovat těmto nedostatkům. Pan starosta dal hlasovat o 
závěrečném účtu.    
Usnesení č. 2/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2011 s výhradou.  
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Rozpočtové opatření č. 3 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3, kde se příjmy i 
výdaje rozpočtu zvyšují o částku 31.300,- Kč.  
Usnesení č. 2/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – rozpočet se zvýší o částku 31.300,- Kč 
v příjmech i výdajích. 
Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Dotace na „Obnovu tří křížů“ – pan starosta informoval o schválení dotace ministerstvem pro 
místní rozvoj. Částka dotace bude ve výši 168.000,- Kč a naše vlastní zdroje ve výši 72.000,- Kč.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na „Obnovu tří křížů“ ve výši 168.000,- Kč od 
ministerstva pro místní rozvoj. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
  
 



4. Různé: 
a) Stodola v areálu MŠ – p. Verešová připomněla, že by bylo třeba zlikvidovat staroou stodolu – 
bylo navrženo během tohoto roku. Je nutné zjistit podmínky likvidace (prodej trámů – p. 
Doupovec, likvidace eternitu – p. Sedláček).   
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidaci dřevěné stodoly v areálu MŠ.  
Hlasování č. 4/a:  pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 
b) Dětský den 16. 6. – paní Buchtová informovala o pořádání dětského dne 16. 6. na Habřině. 
Budou zde přítomni také „napoleonští vojáci se zbraněmi a vybavením“, dále obvyklé soutěže a 
hry. S organizací pomohou i místní hasiči a myslivecké sdružení. 
 
c) Stížnost paní Sigmundové – paní Sigmundová si stěžuje na chování paní Buchtové vůči její 
osobě. Členové zastupitelstva doporučili zúčastněným, aby se stížnost vyřešila na místě formou 
smíru. Toto ale obě zúčastněné odmítly. Stížnost bude postoupena MěÚ Bučovice. Paní 
Sigmundová předložila stížnost písemně. Před koncem zasedání si písemnou stížnost vzala zpět, 
s tím, že si ji podá sama u vyšších úřadů. 
 
d) Žádost paní Sigmundové o odprodej pozemku u horního rybníka  – pan starosta seznámil 
přítomné s obsahem žádosti. Není zde specifikovaná výměra pozemku a číslo parcely. Bude 
projednáno na příštím zasedání po doplnění chybějících údajů. 
 
e) Žádost o povolení vybudování zpevněné plochy za čp. 90, 31 – je požádáno majiteli 
uvedených domů o vybudování zpevněné plochy pro účely parkování osobních aut. Žádost bude 
upřesněna do příštího zasedání přesný rozměr a skladba zpevněné plochy.  
 
f) Dopis z MF o monitoringu hospodaření – pan starosta přečetl dopis z MF – monitoring 
hospodaření obcí k datu 31. 12. 2011. V dopise je nám vytknuto, že úvěry k datu 31. 12. 2011 
činily více než 25 % vůči celkovému majetku obce. Bylo to zapříčiněno tím, že jsme čekali na 
dotaci na akci „Multifunkční dům a hřiště v obci Nemochovice“, kterou jsme obdrželi v lednu 
2012 a ihned byl zaplacen úvěr ve výši 8.182 tis. Kč. V současné době je podíl cizích zdrojů vůči 
celkovému majetku obce ve výši 7 %.  
Usnesení č. 4/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stav cizích zdrojů vůči majetku obce ve výši 7 %.  
Hlasování č. 4/f:  pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Vlastnictví cesty v lese – Královská – pan Doupovec zjistí možnosti pronájmu atd. s Lesy ČR. 
Usnesení č. 4/g: 
Zastupitelstvo obce pověřuje p. Stanislava Doupovce k jednání s firmou Lesy ČR v Bučovicích ve 
věci Královské cesty. 
Hlasování č. 4/g:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 31. 5. 2012 
ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 8. 6. 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:  8. 6. 2012  
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   25. 6. 2012  


