
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 9  
ze dne 13. 8. 2015 

 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil deváté 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 5. 8. 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 pana Radomila Sedláčka, za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Radomila Sedláčka 
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. Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

 3. Elektronické zabezpečení budov  

 4. Různé 

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

2. a) Rozpočtové opatření č. 5 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5, kde se 
rozpočet zvýší v příjmech i výdajích o 270 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření bylo zaúčtováno 
v měsíci červenci.   
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kde se rozpočet zvýší v příjmech i 
výdajích o 270 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
2. b) Rozpočtové opatření č. 6 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6, kde se 
rozpočet zvýší v příjmech i výdajích o 255 tis. Kč. Bude zaúčtováno v měsíci srpnu.   
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet zvýší v příjmech i 
výdajích o 255 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Elektronické zabezpečení obecních budov – pan starosta seznámil přítomné se způsobem 
zabezpečení obecních budov. Předložil dvě nabídky firem k instalaci zabezpečení. Byla vybrána 
firma L.A.S.O. Vyškov. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení elektronického zabezpečení budov firmou L.A.S.O. 
Vyškov. 
Usnesení č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
 

4. Různé 



a) E.ON - smlouva – pan starosta předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene na přípojku NN pro pana Patrika Handlíře k jeho novostavbě. 
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
přípojku NN pro novostavbu pana Patrika Handlíře.    
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
b) E.ON – byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene na přípojku NN - Římskokatolický 
kostel Nemochovice. Jednorázová náhrada bude 2.060,- Kč po zapsání věcného břemene do 
katastru nemovitostí.  
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na přípojku NN – 
Římskokatolický kostel Nemochovice. 
Hlasování č. 4/b: pro 9, proti 0, zdržel se  0.   
 
c) Rybník – po ekologické havárii v rybníku obce Nemochovice byla vyčíslena škoda na částku 
81.500,- Kč, z toho 73.300,- Kč za uhynulé ryby a 8.200,- Kč za úklid a odvoz uhynulých ryb. 
Agrodružstvo Morkovice dle dohody uhradí vyčíslenou škodu. 
 
d) Sociální služby – Odbor sociální při městském úřadu v Bučovicích požaduje příspěvek na 
sociální služby ve výši 10,- za trvale bydlícího občana. Jedná se o pečovatelskou službu, poradnu 
pro sociálně slabé občany atd. Myslíme si, že občané z naší obce tyto služby nevyužívají. Jedná se 
většinou o služby, které využívají občané Bučovic a přilehlých obcí. Pan starosta dal hlasovat. 
Usnesení č. 4/d: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na sociální služby pro Město Bučovice. 
Hlasování č. 4/d: pro 0, proti 9, zdržel se 0.  
 
e) Žádost farnosti o příspěvek – Římskokatolická farnost žádá o příspěvek na kovanou mříž 
kostela. Vzhledem k tomu, že kostel byl v minulém roce zrekonstruován, bylo by vhodné kostel 
hlavně v letních měsících větrat, aby se zabránilo vlhnutí zdiva. Kostel je jedinou kulturní 
památkou v obci, je tedy třeba se stále o něj starat. Kovaná mříž za vstupními dveřmi by vyřešila 
odvětrávání vnitřních prostor kostela. Farnost nám předložila nákres mříže, který byl odsouhlasen 
na památkovém úřadě. Byly také vyčísleny náklady na zhotovení mříže na částku 36 tis. Kč. 
Zastupitelstvo požaduje další dvě nabídky od uměleckých kovářů. Bude dořešeno na dalším 
zasedání.   
 
f) Žádost p. Doupovce  – pan Vladimír Doupovec žádá o povolení na úpravu vjezdu na parc. č. 
3131/1 před jeho domem. 
Usnesení č. 4/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje povolení pro pana Vladimíra Doupovce na úpravu vjezdu před jeho 
domem na parc. č. 3131/1. 
Hlasování č. 4/f: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
g) Výběrové řízení na místo obecního zaměstnance – přihlásila se pouze paní Mlčoušková. Bylo 
požádáno o příspěvek na pracovní místo Úřad práce.  
 
h) Dotace – je možno požádat JMK o mimořádnou dotaci. Požádá se o rozšíření veřejného 
osvětlení na novou ulici na Špitálkách. Předběžná cena je asi 190 tis. Kč. Bude požádáno o tuto 
částku. 
Usnesení č. 4/h: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o mimořádnou dotace z JMK na akci „Rozšíření veřejného 
osvětlení“. 
Hlasování č. 4/h: pro 9, proti 0, zdržel se 0.     
 



ch) Elektroinstalace altán – při probíhající akci „Obnova kulturního domu“ bylo firmou 
Elektromat Bučovice naceněno doplnění elektroinstalace v altánu za společenským domem. Chybí 
boční světla, zásuvky atd. - bylo by vhodné elektroinstalaci doplnit. Nabídka činí 39 tis. Kč. 
Zastupitelstvo souhlasí s uvedenou cenou a provedením prací firmou Elektromat Bučovice. 
Usnesení č. 4/ch: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení elektroinstalace altánu za cenu 39 tis. Kč firmou 
Elektromat Bučovice. 
Hlasování č. 4/ch: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
i) Předseda finančního výboru – pan starosta informoval o tom, že dosavadní předseda 
finančního výboru pan Sedláček byl od 1. 7. zvolen místostarostou obce. Na minulém zasedání 
nebyl předseda finančního výboru zvolen. Pan starosta navrhuje nového předsedu finančního 
výboru pana Jiřího Sigmunda. Odměnu bude mít 720,- Kč – ve stejné výši jako ostatní předsedové 
výboru a komise. 
Usnesení č. 4/i:  
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Jiřího Sigmunda za předsedu finančního výboru od dnešního 
data.     
Hlasování č. 4/i: pro 8, proti 0, zdržel se  1. 
 
5. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 13. 8. 2015 
ve 21.30 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 20. 8. 2015 
Eva Machálková 
 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Petr Přikryl v.r., Radomil Sedláček v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 20. 8. 2015 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  7. 9. 2015 


