
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 3  
ze dne 2. 12. 2014 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třetí 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 24. 11. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Zdeňka Machálka 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Zdeňka 
Machálka 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. Dotace SFŽP – výsadba Padělečky 

 3. Dotace SFŽP – výsadba Vodní nádrž 

 4. Deratizace obce 

 5. Různé 

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

2. Dotace SFŽP na výsadbu - Padělečky – pan starosta předložil a seznámil přítomné se 
smlouvami o poskytnutí dotace na akci „Nemochovice Padělečky – doprovodný porost 
komunikace“ – z národní části dostaneme 24.913,- Kč a z ERDF 348.795,- Kč. 
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy ze SFŽP o poskytnutí dotace na akci „Nemochovice 
Padělečky – doprovodný porost komunikace“. 
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Dotace SFŽP na výsadbu – Vodní nádrž – pan Hofírek seznámil přítomné s dotačními 
smlouvami na akci „Vodní nádrž Nemochovice – II. etapa, Sadové úpravy“ – z národní části 
budeme čerpat částku 15.010,40 Kč a z ERDF 285.197,60 Kč.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy ze SFŽP o poskytnutí dotace na akci „Vodní nádrž 
Nemochovice – II. etapa, Sadové úpravy“. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Deratizace obce – pan Hofírek informoval, že od firmy Deratex jsme obdrželi smlouvy na 
deratizaci obce od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou, nynější smlouva vyprší ke konci tohoto roku. 
Nová smlouva je navržena ve stejné ceně jako na rok 2014. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou Deratex na zabezpečení deratizace obce na dobu 
neurčitou za stejných finančních podmínek jako v roce 2014. 
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 



a) Valná hromada Mezihoří – zítra v 16.00 hodin se uskuteční Valná hromada SO Mezihoří ve 
Snovídkách. Za každou členskou obce se musí zúčastnit 2 zástupci. Zúčastní se pan Hofírek a paní 
Machálková  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce pověřuje účastí na Valné hromadě SO Mezihoří ve Snovídkách pana Hofírka 
a paní Machálkovou. 
Hlasování č. 5/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
  
b) Smlouva s p. Kargerem – pan Karger st. ukončil svou činnost hrobníka. Přihlásil se jeho syn, 
že by tuto činnost pro naši obec vykonával nadále. Bude podepsána smlouva s p. Kargerem ml.  
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že činnost hrobníka bude v obci vykonávat pan Karger ml. 
Hlasování č. 5/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Farnost Chvalkovice – pan farář Slavíček informoval pana Hofírka, že farnost obdržela 
finanční prostředky z dotace na opravu filiálního kostela v Nemochovicích. Vzhledem k tomu, že 
projektová dokumentace, kterou jsme v minulých letech hradili (obec) byla uznatelným nákladem 
akce, proto farnost zašle na účet obce 70.000,- Kč (náklady na projektovou dokumentaci). Bude 
sepsána smlouva, jejíž návrh byl schválen. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí neinvestičního transferu č. 2/2014 na částku 
70.000,- Kč bez vyúčtování. 
Usnesení č. 5/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 11 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 11, kde se 
schválený rozpočet zvýší o částku 700.100,- Kč v příjmech i výdajích. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 dle návrhu. 
Hlasování č. 5/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
       
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 2. 12. 2014 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 4. 12. 2014 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová v.r., Zdeněk Machálek v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 4. 12. 2014 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  22. 12. 2014 


