
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 13  

ze dne 28. 1. 2016 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třinácté 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 21. 1. 2016. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radomila Sedláčka a paní Blanku 
Zajíčkovou 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. Zpráva o uplatňování územního plánu 

 3. Žádosti o dotace na rok 2016 

 4. Energetické štítky budov 

 5. Různé 

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

 

2. Zpráva o uplatňování územního plánu – pan starosta seznámil přítomné se zprávou o 
uplatňování územního plánu obce Nemochovice vypracovanou odborem regionálního rozvoje 
z Bučovic.   
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu obce Nemochovice. 
Hlasování č. 2: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 

3. Žádosti o dotace na rok 2016 – pan starosta informoval o dotacích na rok 2016. 
- Oprava hasičské zbrojnice – bude podána žádost o dotaci na fasádu, výměnu oken a výměnu 
vstupních dveří. Na střechu musí být vypracován projekt a vydáno stavební povolení, což se do 
uzavření dotace nestihne. Žádost o dotaci bude ve výši 285.000,- Kč a celkem bude akce za 
413.825,- Kč. 
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na akci „Oprava hasičské zbrojnice“ 
ve výši 285 tis. Kč.  
Hlasování č. 3/a: pro 8, proti 1, zdržel se 0. 
 
- Žádost o dotaci na „Opravu hřbitovní zdi a brány“. Pan starosta informoval o možnosti požádat o 
dotaci na hřbitovní zeď a bránu ze SZIFu. Bude vyčíslen náklad a podána žádost.  
Usnesení č. 3/b:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace ze SZIFu na „Opravu hřbitovní zdi a brány“. 
Hlasování č. 3/b: pro 7, proti 2, zdržel se 0. 



- Výsadba ovocných stromů Mezihoří – na schůzce svazku obcí Mezihoří bylo navrženo společné 
získání dotace na výsadbu ovocných stromů z dotace JMK. Dle návrhu svazku, by bylo možné 
pořídit asi 130 různých ovocných stromků k výsadbě v katastru obce Nemochovice. 
Usnesení č. 3/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení naší obce do společné žádosti o dotace svazku obcí 
Mezihoří na výsadbu ovocných stromů v jednotlivých obcích svazku. 
Hlasování č. 3/c: pro 8,  proti 0, zdržel se 1. 
 

4. Energetické štítky budov – firma PKV Brno poslala nabídku na zhotovení energetických štítků 
pro budovy čp. 126 a 132. Štítky necháme zpracovat dle nabídky. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování energetických štítků budov čp. 126 a 132 firmou PKV 
Brno.  
 

5. Různé 

a) Obecní ples – v sobotu 30. 1. bude obecní ples.      
 

b) Smlouva o právu provést stavbu – poštou jsme obdrželi smlouvu o právu provést stavbu na 
parc. č. 3110/2 o výměře 122 m2, parc. č. 4103 o výměře 3169 m2 – vodní plocha, pr. 4103/4 o 
výměře 2903 m2. Na uvedených pozemcích bude realizována SÚS Vyškov přestavba mostu ev.č. 
43344-2 přes Litenčický potok u mlýna.  
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na parc. č. 3110/2, 4103/3, 4103/4 – 
přestavbu mostu ev.č. 43344-2 přes Litenčický potok u mlýna. 
Hlasování č. 5/b: pro 9,  proti  0,  zdržel se  0. 
 

c) Protipovodňový val – výkup pozemku – na základě zaměření protipovodňového valu, které je 
potřebné ke kolaudaci, vznikla parcela č. 4026/92 o výměře 330 m2, která je vlastnictvím ZP 
Hvězdlice a.s. Na základě smlouvy o právu stavby ze dne 10. 3. 2014 s předchozími majiteli 
musíme uvedenou parcelu, na které se nachází stavba protipovodňového valu, odkoupit za cenu 
15,- Kč za m2. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. č. 4026/92 o výměře 330 m2 za 15,- Kč/1m2 
od ZP Hvězdlice a.s.   
Hlasování č. 5/c: pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 

d) Pozemky ÚZSVM  - pan starosta informoval přítomné, že v našem katastru máme pozemky, 
které jsou ve vlastnictví ÚZSVM a bylo by možné požádat o jejich bezúplatný převod do majetku 
obce – jedná se o parc. č. 2933/3 o výměře 334 m2 – u hřbitova, 4239/66 o výměře 219 m2 – 
v areálu bývalého ZD, parc. č. 4279/3 o výměře 32 m2 – u transformátoru, parc. č. 4288/3 o 
výměře 58 m2 - vedle lesa Lísky. Všechny uvedené parcely jsou ostatní plochy. Parcela č. 2933/3 
je zapsána jako ostatní plocha, urnový háj – sousedí se hřbitovem. Zbývající parcely jsou ostatními 
plochami – ostatními komunikacemi – účelovými komunikacemi. Sousedí s obecními parcelami. 
Jsou využívány jako příjezdové komunikace k dalším obecním parcelám. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod parcel č. 2933/3, 4239/66, 4279/3 a 
4288/3 v katastrálním území Nemochovice od ÚZSVM. 
Hlasování č. 5/d: pro 9, proti  0, zdržel se 0. 
 

e) Rozpočtové opatření č. 1 – paní účetní navrhla zvýšení rozpočtu o částku 100 tis. Kč 
v příjmech i výdajích.  
Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o částku 100 tis. Kč. 
Hlasování č. 5/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 



 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 28. 1. 2016 
ve 20.45 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 3. 2. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Radomil Sedláček v. r., Blanka Zajíčková v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 3. 2. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  19. 2. 2016 


