
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 16  

ze dne 30. 6. 2016 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil šestnácté 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 22. 6. 2016. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Radomila 
Sedláčka 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. Schválení dotací z JMK 

 3. Smlouva o zřízení věcných břemen 

 4. Rozpočtové opatření č. 4 

 5. Různé 

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

 

2. Schválení dotací z JMK – pan starosta informoval o tom, že nám byly schváleny tyto dotace 
z JMK:  
- „Dofinancování opravy hasičské zbrojnice“ – na tuto akci byla schválena dotace ve výši 135 tis. 
Kč. Původně bylo požádáno na opravu o 285 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace byla plánována 
na fasádu hasičské zbrojnice, nebylo možné celou fasádu provést. Na minulém zasedání byla 
schválena dotace ve výši 150 tis. Kč. Bylo tedy ještě znovu požádáno o dofinancování opravy 
hasičské zbrojnice ve výši 135 tis. Kč (částka dotace).   
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z JMK na „Dofinancování opravy hasičské zbrojnice“ 
ve výši 135 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/a: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 
- „Přenosné radiostanice pro JSDH Nemochovice“ – Z rozpočtu JMK nám byla schválena dotace 
na radiostanice pro JSDH ve výši 30 tis. Kč.  
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Přenosné radiostanice pro JSDH 
Nemochovice“ ve výši 30 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/b: pro  7,  proti 0, zdržel se 0. 

 

- Dotace ze SZIFu - „Oprava hřbitovní zdi a brány“ – na tuto akci bylo rozpočtováno 696 tis. Kč, 
z toho výše dotace 487 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci z ministerstva zemědělství ze SZIFu.     
Usnesení č. 2/c: 



Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční dotace od SZIFu ve výši 487 tis. Kč na „Opravu 
hřbitovní zdi a brány“. 
Hlasování č. 2/c: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 
- Dne 1. července proběhne výběrové řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice“. Komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek bude v tomto složení: předseda Lubomír Hofírek, členové – 
Radomil Sedláček, Zdeněk Machálek, Alena Verešová, Blanka Zajíčková.    
Usnesení č. 2/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro výběrové řízení na akci „Oprava hasičské 
zbrojnice“. Předsedou komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek bude Lubomír Hofírek, 
členové – Radomil Sedláček, Zdeněk Machálek, Alena Verešová, Blanka Zajíčková.  
Hlasování č. 2/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Dne 1. 7. proběhne výběrové řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi a brány“. Předsedou komise 
výběrového řízení na otevírání obálek a na hodnocení nabídek bude Lubomír Hofírek, členové – 
Zdeněk Machálek, Radomil Sedláček, Alena Verešová, Blanka Zajíčková.   

Usnesení č. 2/e:  

Zastupitelstvo obce schvaluje pro výběrové řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi a brány“ toto 
složení komise – otevírání obálek a hodnocení nabídek – předseda Lubomír Hofírek, členové – 
Zdeněk Machálek, Radomil Sedláček, Alena Verešová, Blanka Zajíčková.  
Hlasování č. 2/e: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

3. Smlouva o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen – byl předložen návrh smlouvy 
na zřízení věcného břemene firmou E-on na přípojku „Nemochovice, TS + kabel NN Starý“. 
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene firmou E-on 
na přípojku „Nemochovice, TS + kabel NN Starý“. 

Hlasování č. 3/a: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 
Dále byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene firmou E-on na 
přípojku „Nemochovice, kabel NN farma a Remiáš“.  
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku 
„Nemochovice, kabel NN farma a Remiáš“. 
Hlasování č. 3/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0.      
 
Dále byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene firmou E-on na 
přípojku „Nemochovice NN Sigmund“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 1.000,- Kč.  
Usnesení č. 3/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene firmou E-on 
na přípojku „Nemochovice NN Sigmund“. 
Hlasování č. 3/c:  pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 4 – návrh změny rozpočtu ve výši 60 tis. Kč v příjmech i výdajích. 
V příjmech bude použito financování – prostředky na běžném účtu. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu o částku 60 tis. Kč v příjmech i výdajích 
s použitím financování. 
Hlasování č. 4: pro 7,  proti  0,  zdržel se  0. 
 

5. Různé 

a) Vybavení pekla – sklepní prostory KD – peklo – bude vybaveno stoly s lavicemi, výčepním 
pultem, dřezem s odkládací plochou.   
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybavení sklepních prostor dle návrhu.   



Hlasování č. 5/a: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Osvětlení v Poustkách – pan starosta informoval, že po zpřesnění hranic sousedních pozemků 
bylo vybudováno nové veřejné osvětlení v uličce Poustky – 2 ks stožáru se světly za 61.567,- Kč.  
 

c) Nájemní smlouva – pan Jančář navrhl nájemní smlouvu na pozemky, části parcel č. 2456/7, 
2459/3, 2459/8, kde se nachází sklad obce na části bývalého hřiště. Návrh činí 400,- Kč nájemného 
za rok. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parc. č. 2456/7, 2459/3, 2459/8 – skladu obce za 
400,- Kč ročně. 
Hlasování č. 5/c: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

d) Pozemky Šedivá – paní Šedivá nabídla obci k odkupu pozemky navazující na „údolní nivu“, 
zasahující až po silnici k Brankovicím. Požaduje částku 200 tis. Kč. Byla dohodnuta cena za m2 
10,53 Kč. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup parcel dle návrhu o výměře 1 89 95 m2 za cenu 10,53 Kč/m2          
celkem za 200.017,35 Kč. 
Hlasování č. 5/d: pro 6, proti 0, zdržel se  1. 
  

e) Výsadba kolem silnice do Brankovic – pan starosta informoval, že se spojil s Ing. Janíkovou, 
která zjišťuje podmínky dotací. 

 

f) Traktor – několik zastupitelů se bylo podívat na traktor Zetor dle inzerátu. Měl být za 290 tis. 
Kč. Dle posouzení stavu na místě – nebyl v dobrém stavu. 
 

g) Letní noc – dne 23. 7. se uskuteční Letní noc, pořádá kulturní komise. 
  

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 30. 6. 2016 
ve 20.50 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 4. 7. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v.r. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová v.r., Radomil Sedláček v.r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 4. 7. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  20. 7. 2016 


