Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 25
ze dne 12. 10. 2017
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátépáté 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 4. 10. 2017.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a paní Alenu
Verešovou, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a paní Alenu
Verešovou a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou
Hlasování č. 1/a:
pro
8,
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. Smlouva na odkup energií
4. Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9
5. Smlouvy o na věcná břemena
6. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Smlouva o umístění kanalizace – pan starosta informoval o návrhu smlouvy o umístění a
provedení části kanalizační sítě, vodovodní a kabelové NN přípojky na ČOV. Dne 11. 9. proběhlo
jednání za účasti zástupců investora Vaku Vyškov a.s., projektantů a občanů. Byly tam
zodpovězeny všechny dotazy občanů. Pan starosta ještě informoval o poznatcích z okolních obcí,
které už mají novou kanalizaci.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o umístění a provedení části kanalizační sítě,
vodovodní a kabelové NN přípojky pro ČOV.
Hlasování č. 2:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
2.
3. Smlouva na odkup energií – byl přečten návrh smlouvy o spolupráci na nákup energií na burze.
Obec Blatnička převzala zajištění odkupu od Organizačně správního institutu z Brna. Tento systém
nákupu elektřiny a plynu už praktikujeme několik let.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička na odkup energií pro
obecní budovy a veřejné osvětlení.
Hlasování č. 3:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
4. a) Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které
bylo provedeno v měsíci srpnu, kde se rozpočet zvýšil v příjmech i výdajích o 314 tis. Kč.
Usnesení č. 4/a:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování č. 4/a:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.

4. b) Rozpočtové opatření č. 8 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které
bylo provedeno v měsíci září, kde se rozpočet zvýšil v příjmech o 10 tis. Kč, ve výdajích o 900 tis.
Kč a financování o 890 tis. Kč.
Usnesení č. 4/b:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování č. 4/b:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
4. c) Rozpočtové opatření č. 9 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které
bude provedeno v měsíci říjnu, kde se rozpočet zvýšil v příjmech i výdajích o 117 100,- Kč.
Usnesení č. 4/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle návrhu.
Hlasování č. 4/c:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
5. a) Smlouva o zřízení věcného břemene – pan starosta přečetl návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330044169/001 na přípojku „Nemochovice, kabel NN Farma + Remiáš“
s E.onem. Jednorázová odměna je dohodnuta na 500,- Kč.
Usnesení č. 5/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku
„Nemochovice, kabel NN Farma + Remiáš“.
Hlasování č. 5/a:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
5. b) Smlouva o zřízení věcného břemene – byl přečten návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene č. PV-014330043684/001 pro přípojku „Nemochovice, přípojka NN Novák“ s E.onem.
Jednorázová odměna bude 1 000,- Kč.
Usnesení č. 5/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330043684/001 pro
přípojku „Nemochovice, přípojka NN Novák“.
Hlasování č. 5/b:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
5. c) Smlouva o smlouvě budoucí – byl přečten návrh smlouvy o smlouvě budoucí č.
1030039012/001 na přípojku „Nemochovice, prodloužení NN, Matula“ s E.onem. Dohodnutá
odměna 2 000,- Kč.
Usnesení č. 5/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na přípojku „Nemochovice,
prodloužení NN, Matula“.
Hlasování č. 5/c:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé:
a) Žádost p. Šmatláka – p. Šmatlák žádá o souhlas s vybudováním zpevněného vjezdu a
parkovacího stání na parc. č. 3131/1 před jeho domem čp. 48.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování zpevněného vjezdu a parkovacího stání u domu čp. 48.
Hlasování č. 6/a:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
b) HZS Vyškov – ve středu 18. 10. se uskuteční schůzka ke krizovému řízení se zástupci HZS
Vyškov.
c) Vedení O2 – ve středu 18. 10. bude nefunkční internet a telefonní vedení O2. Firma O2 bude
budovat novou rozvodnu u autobusové zastávky.
d) Informace – obdrželi jsme dopis od JMK, že se množí spekulativní výkupy pozemků pod
silnicemi JMK.
e) Žádost Charity – požádala nás vedoucí Charity – ošetřovatelské z Bučovic o příspěvek na
provoz ve výši 5.000,- Kč. Jejich klienty jsou i občané Nemochovic.

Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro ošetřovatelskou charitu
v Bučovicích – dle smlouvy.
Hlasování č. 6/e:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Příspěvek PO MŠ – paní ředitelka žádá o zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ o 30 tis. Kč.
Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku na provoz o 30 tis. Kč pro PO MŠ Nemochovice.
Hlasování č. 6/f:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
9. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 12. 10.
2017 ve 21.20 hodin za ukončené.
Zapsala dne 18. 10. 2017
Eva Machálková
Starosta obce:
Hofírek Lubomír v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Yvetta Doupovcová v.r., Alena Verešová v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

18. 10. 2017

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

3. 11. 2017

