
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 21  
ze dne 18. 1. 2013 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéprvní 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 10. 1. 2013. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Stanislava Doupovce, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Stanislava Doupovce, 
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. Inventarizace k datu 31. 12. 2012 
 3. Společenský dům 
 4. Různé 
 5. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 
2. Inventarizace k datu 31. 12. 2012 – p. účetní přečetla hlavní inventarizační zprávu - stav 
majetku k datu 31. 12. 2012. Byly zodpovězeny připomínky. 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje hlavní inventarizační zprávu a inventarizaci majetku k datu 31. 12. 
2012. 
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Společenský dům – pan starosta informoval o tom, že byla přeměřena termo kamerou ztráta 
tepla z hospody a sálu - stropy. Bylo zjištěno, že stropy uniká velké množství tepla. Bylo 
rozhodnuto, že bude nutné zateplení stropů nad hospodou i sálem. Pan Hofírek informoval o 
možnostech výstavby komína. Bylo by nejlepší, aby umístění komína posoudil odborník, 
zabývající se vytápěním krbovými kamny. Navrhl komín po posouzení odborníka postavit. Bylo by 
nejlepší celou budovu zrekonstruovat – podřezání vnitřních zdí, zateplení stropů, oprava omítek 
v přísálí, výměna dveří v přísálí atd. Pan starosta zjistil, že je možná dotace přes MAS Společná 
cesta, ale nevíme, zda bychom mohli žádat dotaci. Pokud by to bylo možné, bude požádáno o 
dotaci. 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na obnovu společenského domu, výstavbu komína.  
Hlasování 3:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Různé   
a) Žádost o příspěvek na školní ples – pan starosta přečetl žádost KPŠ. Navrhl dar ve formě 
dárkového balíku v hodnotě 500,- Kč. 
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve formě dárkového balíku na ples KPŠ ve výši 500,- Kč. 
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 



 
b) VPP – pan Hofírek informoval o nových podmínkách pro podání žádosti o VPP na tento rok. 
Bylo rozhodnuto, že bude opět požádáno o dva zaměstnance. 
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dva zaměstnance na VPP od Úřadu práce.  
Usnesení č. 4/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Honební společenstvo – pan Hofírek informoval, že 17. 2. se uskuteční valná hromada 
honebního společenstva. Zastupitelstvo tímto pověřuje pana starostu zastupováním na valné 
hromadě (obecní pozemky). 
Usnesení č. 4/c: 
Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu zastupováním Obce na valné hromadě honebního 
společenstva.. 
Hlasování č. 4/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Obecní ples – p. Buchtová informovala všechny přítomné, že 26. 1. 2013 se uskuteční 11. 
obecní ples. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 18. 1. 2013 
ve 21.00 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 25. 1. 2013 
Eva Machálková  
       
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v. r. 
Dáša Buchtová v.r., Stanislav Doupovec v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 25. 1. 2013  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  10. 2. 2013  


