
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 11  
ze dne 17. 12. 2015 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil jedenácté 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 9. 12. 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 paní Alenu 
Verešovou, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a paní Alenu 
Verešovou 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. Rozpočet na rok 2016 

 3. Rozpočtové opatření č. 8 a 9 

 4. Plán inventur 

 5. Poplatek za odpad na rok 2016 

 6. Různé 

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

2. Rozpočet na rok 2016 – byl přečten návrh rozpočtu, který byl vyvěšen od 1. 12. 2015 do 17. 
12. 2015 na úřední desce i na elektronické úřední desce obce. Rozpočet byl navržen jako 
vyrovnaný s použitím financování. 
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  8, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. b) Provádění rozpočtových opatření – 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 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
3. a) Rozpočtové opatření č. 8 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8, kterým byl 
zvýšen rozpočet v příjmech i ve výdajích o částku 360 tis. Kč s použitím financování v měsíci 
listopadu.   
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8, které zvýšilo rozpočet v příjmech i 
výdajích o částku 360 tis. Kč s použitím financování v měsíci listopadu. 
Hlasování č. 3/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



3. b) Rozpočtové opatření č. 9 – byl přečten návrh rozpočtového opatření č. 9, které zvýší 
rozpočet o částku v příjmech i výdajích o 150 tis. Kč. Opatření bude zaúčtováno v měsíci prosinci.  
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle návrhu. 
Usnesení č. 3/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Plán inventur – byl navržen plán inventur. K datu 31. 12. 2015 bude provedena inventura 
veškerého obecního majetku a obecních budov dle navrženého plánu. 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k provedení inventarizace majetku obce k datu 31. 12. 
2015.    
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Poplatek za odpad na rok 2016 – po přepočtení nákladů na likvidaci odpadů v obci bylo 
zjištěno, že poplatek za odpad zůstane stejný jako v roce 2015 – trvale přihlášený občan zaplatí 
500,- Kč za osobu a chalupáři 500,- za chalupu. 
Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpad pro rok 2016 ve výši 500,- za trvale bydlícího 
občana a 500,- chalupáři za chalupu. 
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Různé 

a) Kulturní akce – paní Zajíčková informovala zastupitele a občany o nejbližších kulturních 
akcích. Dne 30. 1. bude obecní ples a 13. 2. tradiční ostatky. 
 

b) Rybník – po předchozí konzultaci s AOPK v Brně byly nakoupeny ryby do rybníka – po 
ekologické havárii.   
 
c) Výsadby – v rámci následné údržby byly vysázeny stromky za suchem uhynulé stromky. 
Faktury za tyto výsadby byly zaslány na SFŽP, měly by být proplaceny z dotace.     
 
d) Žádost o dotaci z MMR – máme připraven projekt na II. etapu obnovy kulturního domu. Do II. 
etapa je zahrnuta celková fasáda, výměna půdních oken a vstupních dveří, klempířské práce atd dle 
projektu. Ještě bude vyčíslen náklad na obnovu toalet v KD. Po celkovém vyčíslení nákladů bude 
požádáno o dotaci z MMR ve výši 400 tis. Kč. 
Usnesení č. 6/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z MMR ve výši 400.000,- Kč na akci „Obnova 
kulturního domu II. etapa“. 
Hlasování č. 6/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
e) Žádost p. Kvapila – o pronájem části parcely č. 1411/8. Bylo navrženo řešení výpůjčkou.  
Usnesení č. 6/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce p. Kvapilem na část parc. č. 1411/8. 
Hlasování č. 6/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
f) Žádost o koupi parc. č. 4026/5 – byla přečtena žádost p. Ondřeje Machálka o koupi uvedené 
parcely. Záměr obce byl vyvěšen od 12. 6. 2014 do 2. 7. 2014.  
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 4026/5 o výměře 1000 m2 za 5,-Kč/m2 s výhradou 
práva zpětné koupě. 
Hlasování č. 6/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
g) Žádost o koupi parc. č. 4026/6 – byla přečtena žádost p Stanislava Doupovce ml. Uvedená 
parcela je blokována vysokým napětím, proto není možné prodej v současné době provést. Jakmile 
pomine blokace vysokým napětím, bude pan Doupovec osloven, zda má ještě o parcelu zájem.   



 

h) Dodatek k nájemní smlouvě - hostinec – pan starosta informoval o tom, že v hostinci byly 
sníženy nákladů na energie. Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou letech byly náklady o hodně 
nižší a v rámci vyúčtování byly vraceny větší částky záloh, navrhujeme snížení záloh na energie, a 
to na 500,- Kč za plyn a 1.500,- Kč za elektrickou energii.   
Usnesení č. 6/h: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatkem č. 2 snížení záloh na energie v hostinci dle návrhu. 
Hlasování č. 6/h: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 17. 12. 
2015 ve 21.30 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 22. 12. 2015 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v.r. 
Ověřovatelé zápisu: 
Yvetta Doupovcová v.r., Alena Verešová v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 22. 12. 2015 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  8. 1. 2016   


