
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 5  
ze dne 19. 1. 2015 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil páté 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 12. 1. 2015. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a paní Blanku Zajíčkovou za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a paní Blanku Zajíčkovou 
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. Schválení inventur k 31. 12. 2014 

 3. Nabídka telekomunikační sítě 

 4. Dotace na rok 2015 

 5. Různé 

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

2. Schválení inventur k 31. 12. 2014 – byla přečtena inventarizační zpráva za rok 2014. Pan 
Sedláček zhodnotil průběh inventur. Všechny odpovědné osoby se zúčastnily fyzických inventur. 
Majetek byl řádně připraven k provedení inventur.  
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu Obce Nemochovice za rok 2014. 
Usnesení č. 2:   pro 9, proti 0,  zdržel se 0. 
 
3. Nabídka telekomunikační sítě – firma CUBESOL nabídla obci zasíťování telekomunikačními 
kabely se skleněným vláknem – internet, televize, telefon. Bylo dohodnuto, že bude svolána 
schůzka pro informování občanů se zástupci firmy.     
 

4. Dotace z JMK – pan starosta informoval o možnosti požádat o dotaci na opravu hasičské 
zbrojnice z JMK. Dle předběžného rozpočtu, který byl zpracován, by náklady měly činit 236.400,-
Kč. Bude tedy požádáno o částku 165.480,-  Kč – vlastní zdroje musí činit 30 %.  
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Rekonstrukci hasičské zbrojnice 
Nemochovice“ z JMK ve výši 165.480,- Kč. 
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Dále bude požádáno o dotaci z JMK ve výši 200 tis. Kč na sanační práce na budově Spol. domu a 
úpravu sklepních prostor (dle projektu a rozpočtu) – dle podmínek kraje.  
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK na „Obnovu kulturního domu“ 
ve výši 200 tis. Kč. 
Hlasování č. 4/b:  pro  9, proti 0, zdržel se 0. 



Vzhledem k tomu, že náklady dle projektu a rozpočtu na „Obnovu kulturního domu“ jsou 
vyčísleny na částku 740 tis. Kč, je ještě možné požádat o dotaci na stejnou akci z MMR PRV ve 
výši 400 tis. Kč. 
Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR PRV ve výši 400 tis. Kč. 
Hlasování č. 4/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Dále informoval pan starosta o záměru svazku obcí Mezihoří požádat o dotaci na kompostéry, jak 
už to bylo v minulých letech, pro všechny obce svazku. Bylo dohodnuto, že provedeme zjištění 
zájmu mezi občany dotazníkem s návratkou a nabídneme kompostéry o velikosti 900 l, dotace by 
měla být 90 %, takže by občané dopláceli 10 % ceny.  
Usnesení č. 4/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na kompostéry o velikosti 900 l v počtu dle 
zjištěného zájmu. 
Hlasování č. 4/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 

a) Obecní ples – v sobotu 17. 1. proběhl obecní ples. Byla nachystána obálková tombola, kde se 
vyskytly stejné losy. Výherci, kteří vyhranou výhru neobdrželi, budou odškodněni kulturní komisí.   
  
b) Školní ples – KPŠ při ZŠ Brankovice žádá o příspěvek do tomboly na školní ples. Bylo 
dohodnuto, že dáme dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do tomboly na školní ples v hodnotě 500,- Kč. 
Hlasování č. 5/b: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
c) Rozpočtové opatření č. 1 – paní účetní přednesla návrh rozpočtového opatření č. 1, kdy se 
příjmy i výdaje v rozpočtu zvýší o částku 23 tis. Kč. Změna bude provedena v lednovém 
účetnictví. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu. 
Usnesení č. 5/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Pamětní medaile – pan starosta přednesl nabídku firmy LIKA na ražbu pamětních medailí 
s motivy obecního znaku a dominanty obce. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy LIKA na ražbu pamětních medailí dle smlouvy. 
Hlasování č. 5/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
       
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 19. 1. 2015 
ve 21.00 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 23. 1. 2015 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Petr Přikryl v.r., Blanka Zajíčková v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 23. 1. 2015 
 



Sňato z úřední desky, i elektronicky:  9. 2. 2015 


