
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 32  

ze dne 8. 10. 2014 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicátédruhé zasedání zastupitelstva obce 
Nemochovice v 19.30 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 1. 10. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo 
obce usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce a Jiřího 
Sigmunda, za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce 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. Rozpočtové opatření č. 7 a 8  

 3. Schválení darovací smlouvy s JMK 

 4. Schválení směnné smlouvy 

 5. Různé 

 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 

2. Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 7., které bylo 
zahrnuto do rozpočtu po schválení starostou obce v měsíci září a zvýšilo rozpočet v příjmech 
i výdajích o částku 30.000,- Kč. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

Dále paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8., které zvýší rozpočet v příjmech 
i výdajích o částku 217.000,- Kč – přijaté dotace z JMK – v měsíci říjnu. 
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8, dle návrhu. 
Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 

3. Schválení darovací smlouvy s JMK   – pan starosta seznámil přítomné s návrhem 
smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000,- od Jihomoravského kraje, který nám tuto částku 
poskytuje za ocenění v soutěži „Vesnice roku“.  
Usnesení č. 3: 



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh o poskytnutí daru z JMK ve výši 10 tis. Kč za ocenění 
v soutěži „Vesnice roku“ 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Schválení směnné smlouvy – pan starosta informoval, že kvůli stavebnímu povolení 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje  
Hlasování č. 4:  pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé:    
a) Kupní smlouva – Kvůli povolení na infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů – 
Špitálky je nutné vypořádat malý pozemek v blízkosti plánovaného propustku. Je to parc. č. 
2462 o výměře 240 m2. Prodávající paní Eliška Sedláčková, Miluše Sedláčková a Radomil 
Sedláček požadují cenu 12,97 Kč za 1m2.  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi parc. č. 2462 o výměře 240 m2 za 12,97 Kč/1 m2. 
Hlasování č. 5/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

b) Revitalizace údolní nivy – pokračují práce na této akci, v nejbližších dnech bude 
požádáno o proplacení části nákladů, které už jsou vyfakturovány. Akce by měla být hotová 
do konce měsíce listopadu. 

 

c) Volby do zastupitelstva obce dne 10. - 11. 10. 2014 – vzhledem k tomu, že dnešní 
zasedání je poslední v tomto volebním období, pan starosta poděkoval všem zastupitelům za 
spolupráci.  

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 8. 10. 
2014 ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
 
Zapsala dne 10. 10. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Stanislav Doupovec v.r., Jiří Sigmund v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 10. 10. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  27. 10. 2014  


