
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 14  

ze dne 14. 4. 2016 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil čtrnácté 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 6. 4. 2016. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a pana Zdeňka 
Machálka a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 7, 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. Závěrečný účet za rok 2015 

 3. Schválení účetní závěrky obce a PO MŠ 

 4. Žádosti o dotace 

 5. Různé 

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

 

2. Závěrečný účet za rok 2015 – účetní seznámila přítomné se závěrečným účtem a jeho 
přílohami. Vše bylo vyvěšeno na stránkách obce i úřední desce od 17. 3. – 14. 4. Po provedeném 
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky. Přijímáme opatření k nápravě chyb dle 
zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015.   
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou. 
Hlasování č. 2: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 

3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2015 – přítomní byli seznámeni s hospodařením obce a 
výkazy účetní závěrky. Po provedeném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky. 
Přijímáme opatření k nápravě chyb dle zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015.  
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 s výhradou. 
Hlasování č. 3/a: pro  7,  proti 0, zdržel se 0. 

 

- Účetní závěrka PO MŠ za rok 2015  - přítomní byli seznámeni s hospodařením MŠ a výkazy 
účetní závěrky.  
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ za rok 2015 bez výhrad. 
Hlasování č. 3/b: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Žádosti o dotace na rok 2016 – pan starosta informoval o dotacích na rok 2016. 



- Radiostanice pro JSDH – bude podána žádost o dotaci z JMK na radiostanice pro JSDH na 
částku 30 tis. Kč.  
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na „přenosné radiostanice pro JSDH 
Nemochovice“ ve výši 30.000,- Kč.  
Hlasování č. 4/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
- Žádost o dotaci na „dovybavení knihovny“ z JMK. Pan starosta informoval o možnosti požádat o 
dotaci na vybavení knihovny z JMK – jednalo by se o nový počítač, čtenářské stoly, židle a regály. 
Celkem byly náklady vyčísleny na 55 tis. Kč, z toho dotace by činila 27.500 Kč.   

Usnesení č. 4/b:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na „Dovybavení knihovny“ ve výši 
27.500 Kč. 
Hlasování č. 4/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
- Vybudování opěrné zídky se zábradlím – u čp. 162 na okraji obce. Zídka se zábradlím je ve velmi 
špatném stavu. Je nutná celková demontáž a vybudování nových základů a zídky i s novým 
zábradlím. Předběžné náklady byly vyčísleny na 150 tis. Kč. 
Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na „Vybudování opěrné zídky se 
zábradlím“ ve výši 150 tis. Kč. 
Hlasování č. 4/c: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 

a) Smlouva o smlouvě budoucí – o zřízení věcného břemene na parc. č. 4024/8 – přípojka 
„Nemochovice, kabel NN Altman“. 
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na parc. č. 4024/8 pro přípojku 
„Nemochovice, kabel NN Altman. 
Hlasování č. 5/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0.      
 

b) Rozpočtové opatření č. 2 – účetní seznámila přítomné se zvýšením rozpočtu v měsíci březnu 
ve výši 302 tis. Kč. O tuto částku byl zvýšen rozpočet v příjmech i výdajích.  
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o 302 tis. Kč. 
Hlasování č. 5/b: pro 7,  proti  0,  zdržel se  0. 
 

c) Rozpočtové opatření č. 3 – v měsíci dubnu by se měl rozpočet zvýšit o částku 13.400 Kč 
v příjmech i výdajích.  
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu v příjmech i výdajích v měsíci dubnu o částku 
13.400 Kč.   
Hlasování č. 5/c: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

d) Permanentky na kurt  - na základě připomínek občanů (a hráčů tenisu), bylo navrženo, aby 
byly zřízeny celoroční permanentky na tenisový kurt. Dle zkušeností z jiných obcí, bylo navrženo 
celoroční vstupné (nájemné) – permanentka na kurt ve výši 500,- Kč; s tím, že hodinová sazba by 
byla zvýšena z 50,- na 100,- Kč. Pokud bude na kurtu hráč, který má permanentku a hráč, který 
nemá permanentku, hráč, který nemá permanentku, zaplatí celé nájemné za hodinu tj. 100,- Kč. 
Dále bylo navrženo, aby děti do 15 let (včetně) měly vstup zdarma. Uvedené ceny budou platné od 
1. května 2016. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné pro víceúčelové hřiště (kurt) dle návrhu s platností od 1. 5. 
2016. 
Hlasování č. 5/d: pro 4, proti  1, zdržel se 2. 



 
 
 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 14. 4. 2016 
ve 21.10 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 19. 4. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová v. r., Zdeněk Machálek v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 19. 4. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  5. 5. 2016 


