Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 24
ze dne 27. 7. 2017
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéčtvrté 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 18. 7. 2017.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Radomila Sedláčka, za
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Radomila Sedláčka
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. Smlouva o umístění kanalizace
3. Smlouvy o dotacích
4. Rozpočtové opatření č. 5 a 6
5. Různé
6. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno umístění kanalizace – pan starosta přečetl
návrh smlouvy, ve které je vyčíslena i jednorázová náhrada za věcné břemeno. Informoval o
projektu na splaškovou kanalizaci s čističkou, kterou chce Vak Vyškov a.s. v naší obci vybudovat.
Zastupitelé chtějí schůzku s vedením Vaku, projektanty a občany. Stavba kanalizace se dotkne celé
obce – všechny komunikace a veřejná prostranství budou narušeny výstavbou – občané nejsou
informováni – podmínky napojení. Smlouva nebyla schválena.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na umístění kanalizace na pozemcích
obce Nemochovice.
Hlasování č. 2:
pro
2,
proti 5,
zdržel se
2.
3. a) Oprava podlah garáží – pan starosta seznámil přítomné se smlouvou o přijetí dotace na akci
„Oprava podlah garáží“ z JMK ve výši 74 tisíc Kč.
Usnesení č. 3/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši 74 tis. Kč na akci „Oprava
podlah garáží“.
Hlasování č. 3/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
3. b) Prodloužení STL plynovodu a vodovodního řadu – pan starosta informoval smlouvě o
přijetí dotace z JMK ve výši 200 tisíc Kč na akci „Prodloužení STL plynovodu a vodovodního
řadu“ v části obce zvané Špitálky. Proběhlo hlasování.
Usnesení č. 3/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši 200 tisíc Kč na akci
„Prodloužení STL plynovodu a vodovodního řadu“.

Hlasování č. 3/b:

pro

9,

proti

0,

zdržel se

0.

3. c) Oprava hřbitovní zdi a oplocení – II. etapa – přítomní byli seznámeni s rozhodnutím Mze o
dotaci na akci „Oprava hřbitovní zdi a oplocení - II. etapa“. Dotace bude ve výši 518 tisíc Kč.
Usnesení č. 3/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace z Mze na akci „Oprava hřbitovní zdi
a oplocení – II. etapa“.
Hlasování č. 3/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
3. d) Odpočinkové turistické altánky – paní účetní informovala o rozhodnutí Mze o dotaci na
akci „Odpočinkové turistické altánky“. Dotace bude ve výši 55 tis. Kč.
Usnesení č. 3/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o poskytnutí dotace z Mze na akci „Odpočinkové
turistické altánky.
Hlasování č. 3/d:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
4. a) Rozpočtové opatření č. 5 – přítomní byli seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5, které
bylo zapojeno do rozpočtu v měsíci červnu. Rozpočet byl zvýšen v příjmech o částku 98,5 tis. Kč,
ve výdajích o částku 225,5 tis. Kč a ve financování o částku 127 tis. Kč.
Usnesení č. 4/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování č. 4/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
4. b) Rozpočtové opatření č. 6 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6, které zvýší
rozpočet o částku 205 tis. Kč v příjmech i výdajích.
Usnesení č. 4/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu.
Hlasování č. 4/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Různé:
a) Požární nádrž – pan starosta přednesl nabídku pana Martina Mlčouška na směnu pozemků. Dal
hlasovat.
Usnesení č. 5/a:
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku pana Martina Mlčouška na směnu pozemků.
Hlasování č. 5/a:
pro
0,
proti 9,
zdržel se
0.
b) Žádost pana Hanouska na využití čp. 2 – byla přečtena žádost pana Libora Hanouska o
souhlas s přestavbou domu čp. 2 na sociální bydlení pro matky s dětmi a pro seniory. Pan
Hanousek vysvětlil ubytovací možnosti využití – bydlení nebude sloužit pro běžence a
nepřizpůsobivé.
Usnesení č. 5/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s přestavbou domu čp. 2 na sociální bydlení pro matky
s dětmi a pro seniory.
Hlasování č. 5/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Smlouva o zřízení věcného břemene – pan starosta přečetl smlouvu č. PV-014330043333/001
o věcném břemenu na přípojku „Nemochovice, NN Sigmund“ – jednorázová úhrada ve výši
1 000,- Kč.
Usnesení č. 5/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330043333/001
s E.onem.
Hlasování č. 5/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.

d) Žádost paní Renáty Mlčouškové – pan starosta přečetl žádost o zkrácení pracovní doby a
zrušení některých bodů náplně práce. Jednotliví zastupitelé se vyjádřili, že pouze na 4 hod denně –
bez sekání trávy atd. (dle žádosti) není možné paní Mlčouškovou dále zaměstnávat.
Usnesení č. 5/d:
Zastupitelstvo obce neschvaluje zkrácení pracovní doby a zrušení některých bodů náplně práce
(dle žádosti) paní Renátě Mlčouškové.
Hlasování č. 5/d:
pro
0,
proti 9,
zdržel se
0.
e) Žádost Marcely Procházkové – žádá o souhlas s vybudováním vjezdu na parc. č. 4180/1,
4279/6 v k. ú. Nemochovice. Parcely jsou jejím vlastnictvím.
Usnesení č. 5/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování vjezdu na parc. č. 4180/1 a parc. č. 4279/6 v k. ú.
Nemochovice
Hlasování č. 5/e:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Žádost p. Jana Říhy – žádá o odkup parc. č. 4026/9 pro rodinného příslušníka, který není
občanem Nemochovic. Již v minulých letech bylo odhlasováno, že parcely k zastavění budou
prodány občanům z Nemochovic.
Usnesení č. 5/f:
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup parc. č. 4026/9 pro rodinného příslušníka p. Jana Říhy.
Hlasování č. 5/f:
pro
0,
proti 9,
zdržel se
0.
g) Žádost manželů Remiášových – o odkup části parc. č. 4024/8 o výměře 111 m2, která se
nachází vedle jejich parcely, dle přiložené mapky. Zastupitelé se dohodli, že pozemek dáme do
výpůjčky.
Usnesení č. 5/g:
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup části parc. č. 4024/8 o výměře 111 m2.
Hlasování č. 5/g:
pro
0,
proti 9,
zdržel se
0.
h) Výběrové řízení – dne 31. 7. v 17.00 má proběhnout výběrové řízení na akci „Oprava hřbitovní
zdi a oplocení – II. etapa“. Do komise pro otevírání obálek i hodnocení nabídek byli navrženi:
Lubomír Hofírek – předseda komise, Zdeněk Machálek, Petr Přikryl, Radomil Sedláček, Alena
Verešová – členové komise.
Usnesení č. 5/h:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek při
výběrovém řízení na akci „Oprava hřbitovní zdi a oplocení – II. etapa“ dle návrhu.
Hlasování č. 5/h:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
9. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 27. 7. 2017
ve 21.15 hodin za ukončené.
Zapsala dne 3. 8. 2017
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Petr Přikryl v.r., Radomil Sedláček v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

3. 8. 2017

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

18. 8. 2017

