
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 20  
ze dne 19. 12. 2012 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacáté zasedání zastupitelstva obce 
Nemochovice v 19.0 0 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 11. 12. 2012. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a Jiřího Sigmunda, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou 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. Rozpočet na rok 2013 
 3. Rozpočtové opatření č. 7 a 8 
 4. Vyhláška o poplatku za odpad 
 5. Oprava kostela 
 6. Různé 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Rozpočet na rok 2013 – p. účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2013. Pan starosta vysvětlil 
financování plánovaných akcí. Rozpočet byl vyvěšen od 3. 12. 2012. 
Usnesení č. 2/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2013 jako přebytkový s použitím financování. 
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Bylo navrženo, tak jako každý rok, že starosta obce bude pověřen k provádění rozpočtových 
opatření v měsících, kdy není zasedání zastupitelstva. Následně při dalším zasedání bude vždy 
rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem. 
Usnesení č. 2/b: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových opatření. 
Hlasování 2/b:  pro 9, proti 0, zdržel se 0.         
 
3.a) Rozpočtové opatření č. 7 – pan starosta informoval o provedení rozpočtového opatření č. 7 
v měsíci listopadu. Rozpočet byl zvýšen v příjmech i výdajích o částku 424 tis. Kč. 
Usnesení č. 3/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle návrhu. 
Hlasování 3/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
3.b) Rozpočtové opatření č. 8 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8. Rozpočet 
bude zvýšen v příjmech i výdajích o částku 138 tis. Kč. 
Usnesení č. 3/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle návrhu. 
Hlasování č. 3/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0.     
 



4. Vyhláška o poplatku za odpad – Pan Hofírek přečetl návrh vyhlášky. Pan Oujezský měl 
připomínku, jestli by bylo možné zřídit kontejner nebo něco takového pro třídění odpadů – konzerv 
do železa. Několik občanů takový názor zavrhlo.  
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o poplatku za odpad s účinností od 1. 1. 2013. 
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
  
5. Oprava kostela – pan starosta informoval, o podrobné prohlídce projektantka. Stav je horší, než 
bylo dříve plánováno a rozpočtováno pro žádost o dotaci. Do konce roku musí být hotové projekty 
k realizaci. 
 
6. Různé: 
a) Žádost vedení hostince – pan Hofírek informoval o žádosti o znovuzprovoznění komína pro 
hostinec. Vedení hostince chce přejít z plynového topení na topení dřevem, ale nemají v hostinci 
funkční komín. Pan starosta se informoval na stavební materiál a předběžně odhadem vyčíslil 
náklady na vybudování komína na asi 50 tis. Kč. Zjistí se ještě možnost zateplení stropů a bude 
rozhodnuto na příštím zasedání.  
b) Žádost p. Rouska – pan Hofírek informoval o žádosti o směnu pozemku u domu čp. 130. Bude 
projednáno po přesném vyměření parcely. 
c) Charitní poradna – obdrželi jsme žádost o příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost poradny. 
Usnesení č. 5/c: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč charitní poradně Bučovice. 
Hlasování č. 5/c: pro 0, proti 8, zdržel se 1. 
d) Žádost včelařů – obdrželi jsme žádost od ČSV Chvalkovice na činnost – hlavně na léčiva pro 
včelstva v našem okolí. Pan starosta navrhl částku 2.000,- Kč. 
Usnesení č. 5/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ČSV Chvalkovice ve výši 2.000,- Kč. 
Hlasování č. 5/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
e) Plán odezvy – pan Hofírek přečetl navržený „Plán odezvy orgánů obce Nemochovice na vznik 
mimořádné události“. Byl zpracován ve spolupráci s HZS kraje. Byly upřesněny úkoly jednotlivých 
členů zastupitelstva a dalších osob obsažených v dokumentu.  
Usnesení č. 6/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán odezvy orgánů obce Nemochovice na vznik mimořádné 
události“ dle návrhu. 
Hlasování č. 6/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
f) Inventury k datu 31. 12. 2012 – pan starosta informoval o plánu inventur k zajištění 
inventarizace veškerého obecního majetku k datu 31. 12. 2012. 
Usnesení č. 6/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k datu 31. 12. 2012. 
Hlasování č. 6/f: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 19. 12. 
2012 ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 4. 1. 2013 
Eva Machálková  
       
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v. r. 
Alena Verešová v. r., Jiří Sigmund v. r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 4. 1. 2013  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  21. 1. 2013  


