
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 2  
ze dne 13. 11. 2014 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil druhé 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 5. 11. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Radomila Sedláčka, za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Radomila Sedláčka 
a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 8, 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. Rozpočtové opatření č. 9 a 10 

 3. Směna pozemků 

 4. Věcné břemeno na přípojku NN u kostela 

 5. Různé 

 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Rozpočtové opatření č. 9 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 9, kterým se 
zvýšily příjmy i výdaje schváleného rozpočtu o částku 5 160 tis. Kč už v měsíci říjnu. Nejvyšší 
částkou je dotace na akci „Revitalizace údolní nivy Nemochovice“, která se skládá ze zdrojů z EU 
a národních zdrojů. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle návrhu. 
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Snížení příspěvku pro PO MŠ – paní účetní seznámila přítomné s návrhem na snížení příspěvku 
PO MŠ. Dle výkazů MŠ a předběžného vyúčtování od účetní MŠ jsme zjistili, že příspěvek za IV. 
čtvrtletí už MŠ nebude potřebovat, protože má vysoký rezervní fond, proto zastupitelstvo obce 
rozhodlo snížit o částku 75.000,- Kč příspěvek PO MŠ pro tento rok. 
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení příspěvku na provoz pro PO MŠ o 75.000,- Kč pro rok 
2014. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Rozpočtové opatření č. 10 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 10, kterým se 
zvýší příjmy i výdaje schváleného rozpočtu o částku 55 tis Kč.  
Usnesení č. 2/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu dle návrhu rozpočtovým opatřením č. 10. 
Hlasování č. 2/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
3. Směna pozemků – pan Hofírek informoval, že už dříve byla schválena směna pozemku 
Sigmundových z Kunkovic s obcí – až se měla podepisovat směnná smlouva, bylo zjištěno, že jsou 
směňovány pozemky, na nichž se nachází současná požární nádrž. Proto k podpisu směnné 



smlouvy nedošlo. Bylo nutné najít jiný vhodný pozemek pro výměnu. Vzhledem k tomu, že obec 
má většinou v majetku pozemky polních cest, různých ostatních ploch atd. nebyla nalezena vhodná 
parcela se stejnou bonitou pro výměnu. S podobnou bonitou byla vybrána parcela 2163/1, která je 
ovšem větší, než směňovaná parcela č. 2463. Proto starosta obce navrhl zastupitelstvu obce, aby 
parcela č. 2163/1 byla rozdělena na dvě menší, z nichž jedna bude použita pro směnu a bude 
odpovídat ceně parcely č. 2463, kterou obec potřebuje k zabezpečení protipovodňového valu 
v části naší obce Špitálky – je součástí plánované výstavby nových rodinných domků.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení parcely č. 2163/1 dle návrhu. 
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Věcné břemeno na přípojku NN u kostela – pan Hofírek informoval o záměru firmy E-on 
vybudovat podzemní přípojku NN k hasičské zbrojnici a kostelu. Byla předložena smlouva o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku NN ke kostelu dle plánku za úplatu 
2 500,- Kč. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku 
NN ke kostelu. 
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 

a) Prodej části parc. č. 3108 – (bývalá polní cesta) za stavbou p. Remiáše. Z části uvedené 
parcely vznikla nová parcela č. 4143/3 o výměře 62 m2. Současná cena činí 12,97 Kč m2.  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 4143/3 o výměře 62 m2 za 12,97 Kč/ 1 m2 panu 
Martinu Remiášovi. 
Hlasování č. 5/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
b) Smlouva o převodu – od svazku obcí Mezihoří jsme dostali návrh smlouvy o převodu majetku 
– 2 ks informační mapové tabule, které byly pořízeny z dotací na akci „Vítejte u nás“ před pěti 
lety. V současné době je svazek obcí předává obcím do majetku. Bylo hlasováno.  
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o převodu 2 ks informačních mapových tabulí do majetku 
naší obce. 
Hlasování č. 5/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Kanalizace – Špitálky – byla vyčíslena částka na materiál na kanalizaci, který je navržen 
v nové výstavbě v místní komunikaci. Obec zaplatí materiál na kanalizaci. Při výstavbě 
komunikace stavebníky bude muset obec uhradit podíl z výstavby ke třem parcelám, které ještě 
nejsou prodané. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje na materiál k provedení kanalizace v místní komunikaci 
v plánované zástavbě v části obce Špitálky. 
Usnesení č. 5/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Příspěvek honebního společenstva – v červnu jsme obdrželi příspěvek určený na financování 
nového vjezdu u hřbitova od místního honebního společenstva ve výši 20.000,- Kč. Byla sepsána 
smlouva o přijetí neinvestičního transferu č. 1/2014. Uvedený příspěvek byl použit na zbudování 
nového vjezdu ke hřbitovu (viz vyúčtování). 
Usnesení č. 5/d:   

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí neinvestičního transferu č. 1/2014 na částku 
20.000,- Kč s využitím pro financování nového vjezdu na hřbitov. 
Hlasování č. 5/d: pro  8,  proti 0, zdržel se 0. 
 



e) Pronájem obchodu – od 24. 10 do 13. 11. byl vyvěšen záměr pronájmu na obchod od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2014. Pronájem byl prodloužen p. Hájkovi z Nevojic. 
Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obchodu na rok 2014 p. Hájkovi z Nevojic. 
Hlasování č. 5/e: pro  8, proti 0, zdržel se 0. 
 
f) Dílčí audit – na základě dílčího přezkoumání hospodaření obce Nemochovice za rok 2014 bylo 
zjištěno, že závěrečný účet byl schválen v květnu bez výhrad, což bylo špatně. Závěrečný účet měl 
být schválen s výhradou, kvůli chybám a nedostatkům v hospodaření obce za rok 2013. Zbývající 
chyby a nedostatky budou odstraněny do konce tohoto roku. 
Usnesení č. 5/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 s výhradou. 
Usnesení č. 5/f: pro  8, proti 0, zdržel se 0.  
 
g) Odměny zastupitelů – účetní seznámila přítomné s návrhem odměn pro zastupitele obce (viz 
příloha). Odměny budou vyplaceny od 5. 11. 2014 (od data zvolení). 
Usnesení č. 5/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelům dle návrhu. 
Hlasování č. 5/g:  pro 6, proti 0, zdržel se 2.  
 
h) Dotace na „Zabezpečení akceschopnosti JSDH na rok 2014“ – JMK poskytuje dotaci na 
zabezpečení SDH ve výši 800,- Kč. Bude použita na technickou prohlídku vozidla AVIA 30. 
Usnesení č. 5/h: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci a smlouvu o poskytnutí dotace na „Zabezpečení 
akceschopnosti JSDH na rok 2014“ ve výši 800,- Kč. 
Hlasování č. 5/h: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
       
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 13. 11. 
2014 ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 21. 11. 2014 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Přikryl Petr v.r., Sedláček Radomil v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 21. 11. 2014 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  8. 12. 2014 


