
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 8  
ze dne 15. 6. 2015 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil osmé 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 8. 6. 2015. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Blanku Zajíčkovou a pana Jiřího 
Sigmunda a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 9, 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. Volba místostarosty obce 

 3. Rozpočtové opatření č. 4 

 4. Nákup energií pro obecní budovy 

 5. Různé 

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

2. a) Volba místostarosty obce – pan Doupovec se vzdal funkce místostarosty k datu 1. 7. 2015. 
Pan starosta navrhl do této funkce pana Radomila Sedláčka (měl ve volbách nejvyšší počet hlasů). 
Dal o tomto návrhu hlasovat. Pan Sedláček ukončil k datu 30. 6. práci ve funkci předsedy 
finančního výboru. Na příštím zasedání bude zvolen nový předseda finančního výboru.  
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostu obce pana Radomila Sedláčka ode dne 1. 7. 2015. 
Hlasování č. 2/a: pro 8, proti 0, zdržel se  1. 
 
2. b) Odměna místostarosty – pan starosta navrhl po domluvě odměnu pro místostarostu 8.000,- 
Kč (hrubého) měsíčně. Dal hlasovat.   
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro místostarostu pana Radomila Sedláčka 8.000,- Kč 
měsíčně. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
3. a) Rozpočtové opatření č. 4 - p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 4, kterým se 
příjmy i výdaje rozpočtu zvýší v měsíci červnu o 30 tisíc Kč. 
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se zvýší rozpočet v příjmech i 
výdajích o částku 30 tis. Kč. 
Usnesení č. 3/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. b) Smlouva o dotaci z JMK – byla předložena smlouva o přijetí dotace z JMK na akci 
„Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ ve výši 160.000,- Kč. Jedná se o investiční dotaci. Ve 



výběrovém řízení dne 12. 6. vyhrála firma Luža – Láníček, spol. s.r.o. z Brankovic. Pan starosta 
dal hlasovat. 
 
Usnesení č. 3/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o přijetí dotace z JMK na akci „Rekonstrukce hasičské 
zbrojnice“ ve výši 160.000,- Kč.  
Hlasování č. 3/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
4. Nákup energií pro obecní budovy – pan starosta seznámil přítomné o možnosti (jako vloni) 
nákupu energií pro obecní budovy formou aukce, kterou provádí firma – Institut pro veřejnou 
správu, Brno – pro většinu obcí v kraji. Bylo hlasováno 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup energií pro obecní budovy formou aukce.    
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Různé: 

a) Smlouva o právu provést stavbu s firmou APIDEAL – byla předložena smlouva o právu 
provést stavbu, kterou zpracovala právnička obce. Zástupci firmy měli možnost se se zněním 
smlouvy seznámit a s touto smlouvou souhlasí. Pan starosta dal hlasovat.  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na části parc. č. 59/2, 3132/2, 4267. 
Hlasování č. 5/a: pro 9, proti 0, zdržel se  0.   
 
b) Nové stanovy svazku obcí Mezihoří – pan starosta seznámil přítomné se zněním nových 
stanov svazku obcí Mezihoří. Dal hlasovat. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nové stanovy svazku obcí Mezihoří. 
Hlasování č. /b: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
c) Směna pozemku – pan Škubník požádal o možnost směnit pozemek před jeho domem – viz 
situační náčrt. Pan starosta navrhl, že směna bude provedena až po řádném zaměření pozemku. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaměření pozemku před domem p. Škubník čp. 136 za účelem 
směny pozemků. 
Usnesení č. 5/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Výběrové řízení – dne 24. 6. by mělo proběhnout výběrové řízení na akci „Obnova kulturního 
domu“. Pan starosta navrhl členy komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: Doupovec 
Stanislav, Přikryl Petr, Sedláček Radomil, Zajíčková Blanka a předsedou komisí Zdeněk 
Machálek. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek ve 
výběrovém řízení na akci „Obnova kulturního domu“ dle návrhu. 
Hlasování č. 5/d: pro 9 proti 0, zdržel se 0.  
 
e) Žádost p. Hanuščáka – o koupi stavebního pozemku v lokalitě Špitálky. Na minulém 
zastupitelstvu bylo odhlasováno, že stavební pozemky budou blokovány pro zájemce s trvalým 
pobytem v Nemochovicích, což pan Hanuščák nemá. 
Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej stavebního pozemku v lokalitě Špitálky. 
Hlasování č. 5/e: pro 0, proti 9, zdržel se 0. 
 
f) Žádost p. Říhové  – o koupi stavebního pozemku v lokalitě Špitálky. Vzhledem k tomu, že paní 
Jana Říhová nemá trvalý pobyt v Nemochovicích, není možné jí parcelu prodat. Pan starosta dal 
hlasovat. 



Usnesení č. 5/f: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej stavebního pozemku v lokalitě Špitálky. 
Hlasování č. 5/f: pro 0, proti 9, zdržel se  0. 
 
g) Požární nádrž – paní Verešová měla připomínku k obnově požární nádrže. Dotace na požární 
nádrže vypsány prozatím nebyly. Část požární nádrže je na soukromém pozemku. Bylo navrženo, 
aby byl nabídnut odkup pozemku pod požární nádrží majiteli. V případě dotací, musí být majetek, 
na který se dotace získají v majetku obce.   
Usnesení č. 5/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku pod požární nádrží do vlastnictví obce.  
Hlasování č. 5/g: pro 9, proti 0,  zdržel se  0. 
 
h) Sečení trávy na rybníku – pan Petr Přikryl navrhl, zda by nebylo možné sekat trávu na rybníku 
traktorem s ramenem. Pan starosta zjistí, zda okolní družstva takovou službu neprovádějí.   
 

ch) Revitalizace údolní nivy – v měsíci dubnu byla zkolaudována stavba „Revitalizace údolní 
nivy“. Celkové náklady na vybudování činily 5.154.914,46 Kč. Celkové dotace na tuto akci činily 
5.124.181,37 Kč ze SFŽP. Závěrečné vyúčtování má být podáno do konce července. 
 
i) Kanalizace Špitálky – pan starosta připomenul, že už v loňském roce bylo schváleno, že obec 
uhradí materiál pro výstavbu kanalizace. Vzhledem k tomu, že už tam začínají stavět tři stavebníci, 
je nutné tam kanalizaci vybudovat. Materiál na výstavbu kanalizace bude objednán a uhrazen obcí. 
Usnesení č. 5/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nakoupení materiálu pro výstavbu kanalizace v lokalitě Špitálky. 
Hlasavání č. 5/i: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
    
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 15. 6. 2015 
ve 21.55 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 18. 6. 2015 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Jiří Sigmund v.r., Blanka Zajíčková v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 18. 6. 2015 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  7. 7. 2015 


