
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 10  
ze dne 15. 10. 2015 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil desáté 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 7. 10. 2015. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a pana Zdeňka 
Machálka a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 Byl přečten zápis z minulého jednání. 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. Smlouva o dotaci na veřejné osvětlení 

 4. Smlouva o pronájmu kompostérů 

 5. Různé 

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

2. a) Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 7, kde se 
rozpočet zvýšil v příjmech i výdajích o 122 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření bylo zaúčtováno 
v měsíci září.   
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kde se rozpočet zvýšil v příjmech i 
výdajích o 122 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
2. b) Rozpočtové opatření č. 8 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8, kterým se 
zvýší rozpočet v příjmech i výdajích o 540 tis. Kč s použitím financování v měsíci říjnu. 
Usnesení č. 2. b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 8, kterým se zvýší rozpočet v měsíci 
říjnu o částku 540 tis. Kč v příjmech i výdajích s použitím financování. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
3. Smlouva o dotaci na veřejné osvětlení – pan starosta přečetl návrh smlouvy o přijetí dotace 
z JMK na akci „Rozšíření veřejného osvětlení“, dotace je investiční.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK na akci „Rozšíření veřejného 
osvětlení“. 
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. a) Smlouva o pronájmu kompostérů – pan starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o 
pronájmu kompostérů, které jsme získali z dotace svazku obcí Mezihoří na akci „Ekologické 
řešení biologického odpadu svazku obcí Mezihoří“. Za pronájem zaplatí občané částku 250,- Kč 
na pět let (doba udržitelnosti projektu).  



Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu kompostérů (viz příloha). 
Usnesení č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. b) Smlouva o výpůjčce kompostérů – byl předložen návrh smlouvy o výpůjčce kompostérů 
mezi svazkem obcí Mezihoří se sídlem v Nemoticích a naší obcí. Smlouva je na pět let. 
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce kompostérů na pět let.    
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Různé 

a) Smlouva veřejnoprávní – z Městského úřadu v Bučovicích jsme obdrželi návrh veřejnoprávní 
smlouvy. Tato smlouva řeší projednávání přestupků občanů naší obce v komisi pro projednávání 
přestupků u Městského úřadu v Bučovicích. Za každý oznámený přestupek bude Obci 
Nemochovice fakturována částka 1.200,- Kč (doposud to bylo 500,- Kč). 
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků u Městského 
úřadu v Bučovicích. 
Hlasování č. 5/a: pro 8, proti 0, zdržel se  0.   
 
b) Žádost p. Hlavici – o odprodej stavebních parc. č. 4026/6 a 4026/7 v lokalitě Špitálky za 
účelem výstavby 2 rodinných domků, které by po postavení prodal. Na minulých zasedáních bylo 
odhlasováno, že parcely budou blokovány pro občany z Nemochovic. Tyto parcely jsou také ještě 
blokovány vedením vysokého napětí – v současné době není možná výstavba na těchto 2 
parcelách. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej stavební parc. č. 4026/6 a 4026/7 v lokalitě Špitálky za 
účelem výstavby rodinných domků. 
Hlasování č. 5/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Žádost p. Ivety Kvapilové – o vyřešení hranice obecní parc. č. 3119/1 a zahrady v jejím 
vlastnictví parc. č. 80. Po geometrickém zaměření její zahrady bylo zjištěno, že hranice 
neodpovídají. Po projednání problému bylo navrženo, že bude s paní Kvapilovou uzavřena 
smlouva o výpůjčce.  
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce s p. Kvapilovou na část parc. č. 3119/1. 
Hlasování č. 5/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Žádost pečovatelské charitní služby – byla přečtena žádost pečovatelské charitní služby 
z Bučovic o příspěvek na zakoupení nového automobilu pro potřeby jejich služeb. Vzhledem 
k tomu, že tuto službu nevyužívají občané naší obce, nesouhlasíme s příspěvkem pečovatelské 
službě.  
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pečovatelské charitní službě z Bučovic. 
Hlasování č. 5/d: pro 0, proti 8, zdržel se 0.  
 
e) Žádost ošetřovatelské charitní služby – byla přečtena žádost ošetřovatelské charitní služby 
z Bučovic o příspěvek na jejich činnost. Tuto službu využívá několik občanů naší obce. 
Ošetřovatelská služba je jedinou charitní službou, která v naší obci funguje. Byl navržen 
jednorázový příspěvek ve výši 5.000,- Kč.  
Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový příspěvek ošetřovatelské charitní službě z Bučovic ve 
výši 5.000,- Kč. 
Hlasování č. 5/e:  pro 8,  proti 0, zdržel se 0.  



f) Kovaná mříž – pan starosta informoval o třech nabídkách různých kovářů na zhotovení mříže 
v římskokatolickém kostele sv. Floriána v Nemochovicích. Byla vybrána nejnižší nabídka kováře 
z Vyškova. Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic, pod kterou spádově patříme, nemá ve 
vlastnictví majetky, ze kterých by jim plynul stálý příjem. Jsou odkázáni na dary od občanů nebo 
obcí. Kostel je jedinou kulturní památkou naší obce, proto by také obec měla dbát na to, aby byl 
v pořádku.  Dle žádosti od farnosti, která byla projednávána na minulém zasedání, poskytne obec 
Nemochovice Římskokatolické farnosti Chvalkovice u Bučovic příspěvek (transfer) ve výši 
36.000,- Kč na výrobu mříže pro kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Vyúčtování příspěvku 
provede Římskokatolická farnost do 30. 6. 2016 dle podmínek ve smlouvě o poskytnutí transferu.  
Usnesení č. 5/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 36.000,- Kč na zhotovení kovové 
mříže pro kostel sv. Floriána v Nemochovicích Římskokatolické farnosti Chvalkovice u Bučovic. 
Hlasování č. 5/f: pro 6, proti 1, zdržel se  1. 
 
g) Pamětní medaile – v letošním roce byl zpracován návrh a také byly vyrobeny pamětní medaile. 
Na jedné straně je kostel s křížem před kostelem a názvem obce a na druhé straně obecní znak 
s letopočtem první zmínky o obci rok 1353. Bylo navrženo, že pamětní medaile budou darovány 
při vítání novým občánkům a dle uvážení vedení obce při významných příležitostech obce. 
Medaile bude možné si zakoupit na obecním úřadě za 200,- Kč. 
Usnesení č. 5/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje použití pamětních medailí dle návrhu. 
Hlasování č. 5/g: pro 8,  proti 0, zdržel se 0.  
 
h) Smlouva o dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH – od JMK jsme obdrželi smlouvu o 
dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH v roce 2015. Dotace činí 1.600,- Kč. 
Usnesení č. 5/h: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH   
Hlasování č. 5/h: pro 8, proti 0, zdržel se 0.     
 

i) Odkup lesních pozemků – dle geometrického zaměření a provedené digitalizace katastru obce 
Nemochovice by měla obec odkoupit od místních občanů část lesa – Kotárů. Les po zaměření 
zasahuje do soukromých pozemků. Jedná se o parc. č. 1496/4 a parc. č. 4048 – tyto parcely vlastní 
Radomil, Miluše a Eliška Sedláčkovi. Dále jsou to parc. č. 4047/2 a část parc. č. 4037/8 – tyto 
parcely vlastní Zdeněk a Marie Havránkovi. Odkup byl s majiteli pozemků projednán a souhlasí 
s prodejem za dohodnutou cenu 3,- Kč/m2. 
Usnesení č. 5/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení parc. č. 1496/4 o výměře 53 m2 a parc. č. 4048 o výměře 
2011 m2 za 3,- Kč/m2 od Radomila, Miluše a Elišky Sedláčkových a odkoupení parc. č. 4047/2 o 
výměře 361 m2 a části parc. č. 4037/8 o výměře 346 m2 za cenu 3,- Kč/m2 od manželů Zdeňka a 
Marie Havránkových.  
Hlasování č. 5/i: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 15. 10. 
2015 ve 21.15 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 19. 10. 2015 
Eva Machálková      Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová v.r, Zdeněk Machálek v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 19. 10. 2015 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  5. 11. 2015 


