
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 7  
ze dne 21. 5. 2015 

 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil sedmé 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 13. 5. 2015. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou 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. 2 a 3 

 3. Závěrečný účet obce za rok 2014 

 4. Účetní závěrka obce a PO MŠ za rok 2014 

 5. Zaměření obecního lesa 

 6. Různé 

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

2. a) Rozpočtové opatření č. 2 – byly převedeny některé položky rozpočtu. Rozpočtové opatření 
č. 2 činí v příjmech i výdajích 0. Rozpočtové opatření č. 2 bylo zaúčtováno v účetnictví měsíce 
března.  
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu. 
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
2. b) Rozpočtové opatření č. 3 – paní účetní informovala přítomné o tom, že v příjmech i výdajích 
byl rozpočet zvýšen v měsíci dubnu o 86 tis. Kč.  
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Závěrečný účet obce za rok 2014 – p. účetní přečetla znění závěrečného účtu obce, výkazy, 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a výkazy PO MŠ. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 s výhradou. 
Usnesení č. 3:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4. a) Účetní závěrka obce za rok 2014 – paní účetní seznámila přítomné s výkazy účetní závěrky 
obce za rok 2014. 



Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.  
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
4. b) Účetní závěrka PO MŠ za rok 2014 – účetní přečetla výsledky účetní závěrky mateřské 
školy, seznámila přítomné s výkazy. 
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ za rok 2014    
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Zaměření obecního lesa – Habřinky a Kotárů – pan starosta informoval o tom, že je nutné a 
už probíhá zaměření obecních lesů. V současné době probíhá v naší obci digitalizace katastru, 
takže je vhodné tyto pozemky přesně zaměřit. 
 
6. Různé: 

a) Smlouva o výpůjčce – firma APIDEAL požádala o pronájem části parc. č. 59/2, parc. č. 
3132/2, parc. č. 4267 – které se nacházejí kolem budovy čp. 2, kterou uvedená firma vlastní. Obec 
nechala zpracovat smlouvu o výpůjčce (zpracovaná právničkou – dle podmínek obce i firmy). Pan 
starosta přečetl návrh smlouvy o výpůjčce. Zástupci firmy se na jednání vyjádřili, že s touto 
smlouvou nesouhlasí. Požadují, smlouvu o zřízení věcného břemene se zápisem do Katastru 
nemovitostí. Pan starosta dal hlasovat o zřízení věcného břemene.  
Usnesení č. 6/a: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na části parc. č. 59/2, 
3132/2, 4267. 
Hlasování č. 6/a: pro 0, proti 5, zdržel se  3.   
Zástupci firmy APIDEAL předložili návrh smlouvy o právu provést stavbu – zpevnění ploch 
kolem budovy čp. 2. S tímto návrhem smlouvy zastupitelstvo souhlasí, s tím, že bude ještě 
předložena právničce k posouzení. Bude dořešeno na příštím zasedání. 
 
b) Žádost o zbudování zpevněné plochy – paní Procházková požádala o povolení zbudování 
zpevněné plochy pro parkování osobních aut před svým domem na části parc. č. 3131/1 v majetku 
obce. 
Usnesení č. 6/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zbudování zpevněné plochy před domem čp. 67 na části parc. č. 
3131/1 v majetku obce. 
Hlasování č. 6/b: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
c) Smlouva o přijetí dotace – pan starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o poskytnutí 
dotace z PRV JMK na akci „Obnova kulturního domu“ ve výši 200 tis. Kč. Na uvedenou akci bylo 
ještě požádáno o dotaci z MMR ve výši 400 tis. Kč a vlastní zdroje by měly činit 140 tis. Kč. 
Usnesení č. 6/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z PRV JMK na akci 
„Obnova kulturního domu“ ve výši 200 tis. Kč. 
Usnesení č. 6/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Královská – pan starosta přečetl žádost firmy Lesy ČR o převedení lesní cesty – Královská, 
která je podle nich neoprávněně v majetku obce Nemochovice. 
Usnesení č. 6/d: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje převod lesní cesty – Královská – parc. č. 3094/2 PK a 3099 PK. 
Hlasování č. 6/d: pro 0 proti 8, zdržel se 0.  
 
e) Záplavové území – Povodí Moravy předložilo návrh záplavového území k odsouhlasení. Pan 
starosta se bude ještě informovat na Stavebním úřadě v Bučovicích, zda nebude problém v dalších 
letech, kvůli současnému zákresu záplavového území. 
 



f) Rally Vyškov – 25. 7. proběhne v katastru naší obce rychlostní zkouška Rally Vyškovského 
autoklubu. Žádají o povolení uzavírky a souhlas s průjezdem v katastru obce. 
 
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s povolením uzavírky a s průjezdem rychlostní zkoušky rally přes 
katastr obce. 
Hlasování č. 6/f: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
g) Žádost p. Hanouska – pan Libor Hanousek požádal o povolení využití veřejného prostranství 
před domem čp. 11 k uskladnění kontejnerů k výrobě včelínů.  
Usnesení č. 6/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje využití veřejného prostranství před domem čp. 11 k uskladnění 
kontejnerů.  
Hlasování č. 6/g: pro 8, proti 0,  zdržel se  0. 
 
h) Žádost spolku zdravotně postižených z Bučovic – požádali o příspěvek na akce pořádané pro 
zdravotně postižené v Bučovicích. Bylo navrženo, že přispějeme pouze občanům trvale 
přihlášeným v Nemochovicích, kteří se jejich akcí zúčastní.  
Usnesení č. 6/h: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek zdravotně postiženým z Bučovic pro občany s trvalým 
pobytem v Nemochovicích až při účasti na akci. 
Hlasování č. 6/h: pro 8,  proti 0, zdržel se  0.  
 
ch) Stavební parcely k prodeji – v současné době je k prodeji pouze 1 parcela, další parcely jsou 
zablokovány vedením vysokého napětí, a dokud tam bude vysoké napětí, není možné tam stavět. 
Zastupitelé navrhli, že parcela k prodeji bude blokována pro zájemce s trvalým pobytem 
v Nemochovicích. 
Usnesení č. 6/ch: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zablokování volné parcely pro výstavbu rodinného domu v části 
obce Špitálky pro občany s trvalým pobytem v Nemochovicích. 
Hlasování č. 6/ch: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
i) Protipovodňová ochrana výstavby rodinných domů – Špitálky – v minulém roce byla 
navezena zemina do lokality výstavby rodinných domků z akce „Revitalizace údolní nivy“. 
V letošním roce by z této zeminy měl být vybudován zemní val pro protipovodňovou ochranu 
uvažované zástavby. Val bude vybudován dle projektové dokumentace a stavebního povolení. Pan 
starosta předběžně dohodl cenu za vybudování 95 tis. Kč, pokud by to budovala firma Ekostavby 
Brno, a.s. 
Usnesení č. 6/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování protipovodňového valu v lokalitě Špitálky, za cenu 95 
tis. Kč firmou Ekostavby Brno, a.s. 
Hlasování č. 6/i:  pro 8,  proti 0, zdržel se 0. 
 

j) Výběrové řízení – dne 12. 6. bude výběrové řízení na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
Nemochovice“. V komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek budou: Machálek Zdeněk, 
Přikryl Petr, Sedláček Radomil, Zajíčková Blanka a předsedou komisí Lubomír Hofírek. 
Usnesení č. 6/j: 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek ve 
výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Nemochovice“ dle návrhu. 
Hlasování č. 6/j: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 21. 5. 2015 
ve 22.20 hodin za ukončené. 
 
 



Zapsala dne 28. 5. 2015 
Eva Machálková 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek, v.r.  
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová v.r., Zdeněk Machálek v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 28. 5. 2015 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  15. 6. 2015 


