
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 4  
ze dne 18. 12. 2014 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil čtvrté 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. 12. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pan Stanislav Doupovec a pan Jiří Sigmund za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pan Stanislav Doupovec a pan Jiří Sigmund a 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 7, 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. Rozpočet na rok 2015, rozpočtové opatření č. 12 

 3. Inventury k 31. 12. 2014 

 4. Poplatky za odpad 

 5. Různé 

 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Rozpočet na rok 2015 – byl přečten návrh rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 
od 1. 12. 2014 do 18. 12. 2014 na úřední desce obce i na elektronické úřední desce. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Nemochovice na rok 2015 dle návrhu jako vyrovnaný 
s použitím financování. 
Hlasování č. 2/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Rozpočtová opatření během roku je oprávněn provádět starosta obce pan Hofírek. Každé 
rozpočtové opatření, které provede starosta obce, bude následně schváleno na příštím řádném 
zasedání zastupitelstva obce. 
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření během roku. 
Hlasování č. 2/b: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Rozpočtové opatření č. 12 – paní účetní seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu, kde se 
příjmy a výdaje zvýší o částku 1.525. tis. Kč. 
Usnesení č. 2/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle návrhu. 
Hlasování č. 2/c:   pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Inventury k 31. 12. 2014 – pan Hofírek seznámil přítomné s plánem provedení inventur 
veškerého majetku ve vlastnictví obce k datu 31. 12. 2014.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k datu 31. 12. 2014. 
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



 

4. Poplatky za odpad – paní účetní seznámila všechny přítomné s vyúčtováním svozu odpadu za 
rok 2014. Bylo zjištěno, že poplatek za odpad pro rok 2015 musí být zvýšen na částku 500,- Kč/ 
osobu.  
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpad pro rok 2015 na částku 500,- Kč/osobu. 
Hlasování č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 

a) Pronájem obchodu – byl vyvěšen záměr pronájmu obchodu od 2. 12. 2014 do 18. 12. 2014. 
Pan Hájek z Nevojic má obchod pronajatý do konce roku. Bude mu prodloužena smlouva 
dodatkem č. 4 za nových podmínek.  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem obchodu p. Hájkovi 
z Nevojic od 1. 1. 2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 
Hlasování č. 5/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
  
b) Porada starostů – pan starosta informoval o průběhu dnešní porady starostů v Bučovicích. 
 
c) Příspěvek ČSV – výbor ČSV (Český svaz včelařů Chvalkovice) požádal o příspěvek na činnost 
jejich organizace. Příspěvky používají každoročně většinou na léčiva pro včely. Bylo navrženo 
2.000,- Kč. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ČSV Chvalkovice ve výši 2.000,- Kč.. 
Usnesení č. 5/c: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Příspěvek na IDS – obdrželi jsme dopis od Kordisu JMK – provozovatel IDS, na příspěvek na 
provoz IDS na rok 2015. Příspěvek je stanoven na 50,- Kč na občana, pro naši obec je to 13.550,- 
Kč. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz IDS na rok 2015 ve výši 13.550,- Kč. 
Hlasování č. 5/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
       
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 18. 12. 
2014 ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 22. 12. 2014 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír  v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Stanislav Doupovec v.r., Jiří Sigmund v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 22. 12. 2014 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  8. 1. 2015 


