
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nemochovice 
ze dne 5. 11. 2014 

 
 
1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce Nemochovice bylo zahájeno v 19.00 hodin nejstarším členem 
zastupitelstva a dosavadním starostou panem Lubomírem Hofírkem. Pan Hofírek konstatoval, že 
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost 
voleb nebo hlasování. (Žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1, zákona o obcích 
byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu v Nemochovicích a to od 27. 10. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo 
obce usnášeníschopné. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. Paní Verešová přečetla znění slibu a každý zastupitel 
prohlásil „slibuji“ a svůj slib stvrdil podpisem pod znění slibu (příloha zápisu). Slib složili všichni 
nově zvolení členové zastupitelstva. Po složení slibu byla všem zvoleným členům předána 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce dle § 33 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí v platném znění. 
 

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Blanku Zajíčkovou, 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Blanku 
Zajíčkovou a za zapisovatele 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. Volba starosty obce 

 3. Volba místostarosty obce 

 4. Volby předsedů výborů 

5. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

Pan Hofírek jako předsedající navrhl, že volby proběhnou veřejným hlasováním.  
Usnesení č. 1/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení voleb veřejným hlasováním. 
Hlasování č. 1/c: pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Volba starosty obce – byl podán návrh, aby funkce starosty obce byla pro nastávající volební 
období uvolněná. Předsedající dal hlasovat. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje funkci starosty obce Nemochovice jako uvolněnou pro volební 
období 2014 - 2018. 
Hlasování č. 2/a: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
  
Na funkci starosty obce navrhl pan Hofírek pana Radomila Sedláčka, který obdržel nejvíce hlasů 
od voličů. Pan Sedláček prohlásil, že funkci starosty dělat nemůže a navrhl pana Lubomíra 
Hofírka. Předsedající dal hlasovat.  
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje starostou obce pana Lubomíra Hofírka. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
  



3. Volba místostarosty obce – pan Hofírek navrhl zvolit do funkce místostarosty obce pana 
Stanislava Doupovce. Jiné návrhy nikdo nepodal. Předsedající dal hlasovat. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostou obce pana Stanislava Doupovce. 
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 2. 
 

4. Volby předsedů výborů – pan Hofírek navrhl na předsedu finančního výboru pana Radomila 
Sedláčka. Členy finančního výboru budou dále pan Zdeněk Machálek a Ludmila Doupovcová.  
Pan Hofírek dal hlasovat o předsedovi výboru. 
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru pana Radomila Sedláčka. 
Hlasování č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl předsedající paní Alenu Verešovou. Dále budou 
členy pan Petr Přikryl a Jana Hofírková. Předsedající nechal hlasovat o předsedovi výboru. 
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru paní Alenu Verešovou. 
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
Na funkci předsedy kulturní komise navrhl pan Hofírek paní Blanku Zajíčkovou. V kulturní 
komisi budou dále pracovat Yvetta Doupovcová, Božena Janalíková, Zdena Kvapilová, Eva 
Machálková, Alena Verešová, Iveta Kvapilová. Pan starosta dal hlasovat o předsedkyni komise. 
Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedkyni kulturní komise paní Blanku Zajíčkovou. 
Hlasování č. 4/c: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
5. Různé 

a) Kulturní akce – paní Zajíčková informovala přítomné s plánovanými kulturními akcemi do 
konce roku. 
b) Dotační akce - pan starosta seznámil přítomné s tím, že v současné době je dokončována 
investiční akce „Revitalizace údolní nivy Nemochovice“ a byla započata výsadba akcí 
„Nemochovice Padělečky – doprovodný porost komunikace“ a „Vodní nádrž Nemochovice – II. 
etapa, sadové úpravy“. Všechny uvedené akce jsou dotovány ze SFŽP. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu ustavujícího zasedání 
dne 5. 11. 2014 ve 20.25 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 12. 11. 2014 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová v.r., Blanka Zajíčková v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  12. 11. 2014 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   1. 12. 2014     


