
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 17  

ze dne 4. 8. 2016 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil sedmnácté 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 26. 7. 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 paní Blanku 
Zajíčkovou, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a paní Blanku 
Zajíčkovou 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 věcného břemene 

 4. Rozpočtové opatření č. 5 

 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:  
- dotace na „Hospodaření v lesích“ – na tuto akci byla schválena dotace ve výši 11.400,- Kč.  
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí neinvestiční dotace z JMK na „hospodaření v 
lesích“ ve výši 11.400,- Kč. 
Hlasování č. 2/a: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 
- „Přenosné radiostanice pro JSDH Nemochovice“ – pan starosta předložil smlouvu o přijetí 
neinvestiční dotace na „Přenosné radiostanice pro JSDH Nemochovice“ ve výši 30 tis. Kč.  
Usnesení č. 2/b: 

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

 

- „Dofinancování opravy hasičské zbrojnice“ – na tuto akci bylo rozpočtováno 285 tis. Kč dotace, 
v květnu bylo schváleno 150 tis. Kč a následně bylo ještě požádáno o dofinancování akce z dotace 
JMK. JMK nám schválil částku na dofinancování ve výši 135 tis. Kč.     
Usnesení č. 2/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí neinvestiční dotace od JMK na akci 
„Dofinancování opravy hasičské zbrojnice“. 
Hlasování č. 2/c: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 



- „Obnova kulturního domu“ – pan starosta předložil smlouvu o přijetí dotace z JMK na akci 
„Obnova kulturního domu“ ve výši 159 tis. Kč.    
Usnesení č. 2/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí investiční dotace na akci „Obnova kulturního 
domu“ ve výši 159 tis. Kč.  
Hlasování č. 2/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene – byl předložen návrh smlouvy na zřízení věcného 
břemene firmou E-on na přípojku „Nemochovice, kabel NN Handlíř“. Odměna bude činit částku 
5.000,- Kč. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene firmou E-on na přípojku 
„Nemochovice, kabel NN Handlíř“. 

Hlasování č. 3: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Rozpočtové opatření č. 5 – návrh zvýšení rozpočtu ve výši 790 tis. Kč v příjmech i výdajích.  
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu o částku 790 tis. Kč v příjmech i výdajích. 
Hlasování č. 4: pro 7,  proti  0,  zdržel se  0. 
 

5. Různé 

a) Dotace „Ozelenění obcí SO Mezihoří“ – naše obec získá 134 ks ovocných stromů z dotace 
JMK v rámci SO Mezihoří. Stromky dodá dle výběrového řízení firma Bohemia Green s.r.o., 
Teplice.   
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje získání 134 ks ovocných stromů z dotace JMK akce „Ozelenění obcí 
SO Mezihoří“.   
Hlasování č. 5/a: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Veřejnoprávní smlouva – pan starosta informoval, že pro vykonání působnosti silničního 
správního úřadu ve věcech místních komunikací dle zák. č. 268/2015 Sb., je třeba uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Bučovice – odbor dopravy. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Bučovice, odborem dopravy pro 
vykonávání působnosti silničního správního úřadu v naší obci. 
Hlasování č. 5/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

c) Žádost o koupi parc. č. 4026/7 – manželé Remiášovi žádají o koupi parc. č. 4026/7, která je 
v současné době v ochranném pásmu vysokého napětí. V současné době ji nemůžeme prodat.  
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej parc. č. 4026/7 manželům Remiášovým. 
Hlasování č. 5/c: pro 0, proti 4, zdržel se  3. 
  

d) Pachtovní smlouva Agrodružstvo Morkovice – pan starosta informoval, byl předložen návrh 
smlouvy na dobu určitou do konce roku 2018. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pachtovní smlouvy s Agrodružstvem Morkovice. 
Hlasování č. 5/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

e) Smaltované cedule – pan starosta informoval, že by bylo třeba pořídit nové cedule s názvem 
budov (hasička atd.). Ověříme možnosti a ceny u firem, které je vyrábějí. 
 

f) Dovybavení budov – paní Verešová, měla připomínku, že v obecních budovách určených pro 
pořádání různých akcí chybí ve vybavení půllitrové sklenice. Bylo rozhodnuto, že budou 
zakoupeny.  



  

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 4. 8. 2016 
ve 21.15 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 11. 8. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová v. r., Blanka Zajíčková v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 11. 8. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  27. 8. 2016 


