
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 12  
ze dne 20. 1. 2016 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvanácté 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 11. 1. 2016. 
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 Jiřího Sigmunda, za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla 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. Schválení inventur k 31. 12. 2016 

 3. Žádosti o dotace v roce 2016 

 4. Různé 

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

2. Schválení inventur k 31. 12. 2016 – byla přečtena hlavní inventarizační zpráva provedených 
inventur k datu 31. 12. 2015. Předseda finančního výboru seznámil přítomné s průběhem inventur.  
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce Nemochovice za rok 2015 
Hlasování č. 2: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Žádosti o dotace na rok 2016 – pan starosta informoval o možnostech dotací na rok 2016. 
- Žádost o dotaci z MMR – už byla podána žádost o dotaci na akci „Obnova kulturního domu II. 
etapa“ o částku 400.000,- Kč. Celkové náklady na akci činí 702 tis. Kč. Na dofinancování bude 
ještě požádáno o dotaci z JMK. 
- Žádost o dotaci z PRV JMK – bude požádáno o částku 200 tis. Kč.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK na akci „Obnova kulturního 
domu II. etapa“ ve výši 200 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
- Žádost o dotaci na „rekonstrukci hasičky z JMK – na hasičské zbrojnici by měla být vyměněna 
zbývající okna, vstupní dveře a provedena nová fasáda. Projekt je připraven. Bylo navrženo, že by 
měla být opravena i střecha. Pan starosta ještě zjistí, za jakých podmínek by mohl stavební úřad 
vydat stavební povolení na střechu a jak dlouho by to trvalo. 
 

4. Různé 

a) Energetické štítky budov – dle platných zákonů bychom měli mít energetický štítek pro 
každou obecní budovu nad 250 m2. Pan starosta ještě zjistí, jak to mají jiné obce. Rozhodne se na 
příštím zasedání. 
 



b) Výsadby – v současné době probíhá dokládání dokladů k závěrečnému vyúčtování na SFŽP na 
akci „Nemochovice Padělečky – doprovodný porost komunikace“ a na akci „Vodní nádrž 
Nemochovice – II. etapa, sadové úpravy“.      
 
c) Sklep v kulturním domě – zaměstnanci obce v současné době pracují na snížení podlahy, aby 
se upravil tak, jak větší sklep, který už je zrekonstruován. 
 
d) Pozemky ÚZSVM – v našem katastru jsou 4 parcely státu. Jedna je u hřbitova parc. č. 2933/3, 
jedna za transformátorem parc. č. 4279/3 a jedna u lesa Lísky parc. č. 4288/3 a jedna v areálu ZD 
parc. č. 4239/66. Jedná se většinou o malé výměry. Pan starosta navrhl, že požádáme o převod na 
obec.   
Usnesení č. 4/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o převod parcel č. 2933/3, 4239/66, 4279/3, 4288/3 do 
vlastnictví obce Nemochovice. 
Hlasování č. 4/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
e) Školní ples – obdrželi jsme od Klubu přátel školy Brankovice žádost o příspěvek do tomboly. 
Byl schválen dárkový balík v hodnotě 500,- Kč. 
Usnesení č. 4/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do tomboly na školní ples do Brankovic – dárkový balík 
v hodnotě 500,- Kč. 
Hlasování č. 4/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
5. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 20. 1. 2016 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 26. 1. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Petr Přikryl v.r., Jiří Sigmund v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 26. 1. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  12. 2. 2016 


