
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 18  

ze dne 29. 9. 2016 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil osmnácté 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 21. 9. 2016. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce a pana Jiřího 
Sigmunda, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce 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. Dotace 

 3. Výsadba ovocných stromů - Mezihoří 

 4. Rozpočtové opatření č. 6 

 5. Změna územního plánu 

 6. Různé 

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

 

2. Dotace na traktor – pan starosta informoval o tom, že byly vypsány dotace na traktory pro 
majitele lesů, dále seznámil přítomné s podmínkami žádosti o dotaci na traktor + naviják na práce 
do lesa. Pan starosta dal hlasovat, jestli požádáme o dotaci na traktor, nebo koupíme traktor starší.   
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o dotaci na traktor (jako vlastník lesa). 
Hlasování č. 2/a: pro  0, proti 9, zdržel se 0. 
 
Pan starosta seznámil přítomné se záměrem zakoupit starší traktor Zetor, který by byl využit pro 
veškeré práce potřebné v obci. Nemusí být dodržovány podmínky dotací. Pokud bude k prodeji 
traktor do 400 tis. Kč v dobrém stavu, zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem.  
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktoru Zetoru do částky 400 tis. Kč. 
Hlasování č. 2/b: pro  9,  proti 0, zdržel se 0. 

  
Dále byli přítomní seznámeni s postupem prací na jednotlivých akcích, na které jsou letos čerpány 
dotace. 
 

3. Ozelenění obcí SO Mezihoří – firma Bohemia Green s. r. o. odstoupila z výběrového řízení. 
Bylo vypsáno nové výběrové řízení, kam se nepřihlásila žádná firma dodávající ovocné stromy. 
Stromky budou dodány bez výběrového řízení (dle konzultace s JMK). 
 



4. Rozpočtové opatření č. 6 – účetní navrhla zvýšení rozpočtu ve výši 1300 tis. Kč v příjmech i 
výdajích.  
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu o částku 1300 tis. Kč v příjmech i výdajích. 
Hlasování č. 4: pro 9,  proti 0,  zdržel se  0. 
 

5. Změna územního plánu – paní Šedivá požádala o změnu územního plánu Nemochovice MěÚ 
Bučovice. Změna územního plánu na část parc. č. 4229/1, kde chce území využít pro bydlení. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím pro bydlení s tím, že majitelka uhradí veškeré náklady na 
změnu územního plánu a uhradí také náklady na infrastrukturu k uvedené parcele.  
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu na části parc. č. 4229/1 k využití k bydlení. 
Změnu územního plánu uhradí majitelka. Majitelka uhradí náklady na infrastrukturu k uvedené 
parcele. 
Hlasování č. 5/a: pro 7, proti 1, zdržel se 1. 
Ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu byl navržen pan starosta Lubomír Hofírek. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce pověřuje p. Lubomíra Hofírka ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu. 
Hlasování č. 5/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Různé 

a) Žádost o příspěvek pro ošetřovatelskou charitu – bylo navrženo, že přispějeme 5.000,- Kč.   
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro ošetřovatelskou charitu v Bučovicích ve výši 5.000,- 
Kč.   
Hlasování č. 5/a: pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 

b) Rozšíření rozhlasu – pan starosta informoval, že po opravě veřejného rozhlasu oslovil firmu, 
která nám provádí servis o nacenění rozšíření rozhlasu pro novou ulici na Špitálkách. Byl nám 
předložen rozpočet na částku 20 tis. Kč.  
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozšíření rozhlasu pro novou ulici na Špitálkách. 
Hlasování č. 5/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

c) Pronájem hostince – zatím máme jednoho zájemce o pronájem. Lhůta pro podání nabídek je 
zítra.  

d) Kanalizace Špitálky – vzhledem k tomu, že už začínají stavět domky další stavebníci v nové 
zástavbě Špitálky, je nutné vybudovat další část kanalizace kolem stavebních parcel, aby bylo 
možné vybudovat silnici.  
   

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 29. 9. 2016 
ve 21.30 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 4. 10. 2016 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Stanislav Doupovec v. r., Jiří Sigmund v. r. 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 4. 10. 2016 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  20. 10. 2016 


