Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 26
ze dne 9. 11. 2017
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéšesté zasedání zastupitelstva obce
Nemochovice v 19.00 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 1. 11. 2017.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Jiřího Sigmunda a paní Blanku Zajíčkovou,
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jiřího Sigmunda 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. Žádost o souhlas s přestavbou čp. 2
3. Smlouva o věcném břemenu
4. Rozpočtové opatření č. 10
5. Různé
6. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Žádost o souhlas s přestavbou čp. 2 – pan starosta byl včera informován, že souhlas není nutné
projednávat, protože spolek SB Nemochovice, z.s., který chtěl přestavbu provést nemá přislíbenu
dotaci na sociální byty. Bez dotace přestavbu provádět nebudou.
3. Smlouva o věcném břemenu – byl přečten návrh smlouvy č. PV-014330044155/001 na
přípojku „Nemochovice, TS + kabel NN Starý“. Jednorázová odměna 8 700,- Kč.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o věcném břemenu č. PV-014330044155/001 na
přípojku „Nemochovice TS, kabel NN Starý“.
Hlasování č. 3:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
4. Rozpočtové opatření č. 10 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které
bude provedeno v měsíci listopadu, kde se rozpočet bude zvyšovat o částku 115 tis. Kč v příjmech
i výdajích.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle návrhu.
Hlasování č. 4:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Různé:
a) Příprava rozpočtu – pan starosta informoval zastupitele o zamýšlených investičních akcích
v příštím roce. Dále pak o opravách obecního majetku. Je nutné před sestavením rozpočtu zjistit
předběžně náklady – výdaje, které musíme zapojit do návrhu rozpočtu na příští rok. Dále pan
starosta informoval, že je v současné době zpracováván nový rozvojový plán obce. Vyzval
zastupitele k námětům a připomínkám, které by byly užitečné pro zpracování tohoto dokumentu.

Seznámil přítomné se záměry do budoucích let. Na některém příštím zasedání by měl být tento
dokument schválen.
b) Žádost p. Jana Říhy – pan Říha se zúčastnil osobně a požaduje náhradu za vybudování podloží
pod obecní komunikaci vedle jeho pozemku parc. č. 4026/10 v délce 50 m, podloží komunikace si
financoval sám, protože byl prvním stavebníkem v nezastavěné části obce zvané Špitálky. Zatím
nevyčíslil a nedoložil náklady. Zastupitelé požadují doložení skutečně vynaložených nákladů do
příštího zasedání.
c) Reklamace stromků – pan starosta zajistil reklamaci stromků, které byly v minulém roce
vysázeny. Několik z nich jich uschlo – byla uznána reklamace na 31 ks stromků. Pan starosta je
přivezl od firmy, která stromky dodala.
Usnesení č. 5/c:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí reklamaci stromků v rámci akce „Ozelenění obcí SO
Mezihoří“.
Hlasování č. 5/c:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
d) Žádost MS Nemochovice – Myslivecký spolek Nemochovice žádá o příspěvek ve výši 10 000,Kč na provoz spolku.
Usnesení č. 5/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku Mysliveckému spolku Nemochovice ve výši
10 000,- Kč na provoz spolku.
Hlasování č. 5/d:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
e) Rozsvícení vánočního stromu – paní Zajíčková informovala o záměru kulturní komise provést
rozsvícení vánočního stromu s cimbálem „Kapric“ a s jarmarkem dne 2. 12. 2017.
f) Kontrola HZS Vyškov – dne 18. 10. proběhla kontrola HZS Vyškov na obecním úřadě
k připravenosti na krizové řízení. Kontrolovali aktualizace „Plánu odezvy orgánů obce
Nemochovice na vznik mimořádné události“. Aktualizaci máme zpracovanou a byla ke kontrole
předložena. Po kontrole byl vystaven protokol o kontrole, se kterým pan starosta přítomné
seznámil.
Usnesení č. 5/f:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí protokol o kontrole HZS.
Hlasování č. 5/f:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 9. 11. 2017
ve 21.50 hodin za ukončené.
Zapsala dne 15. 11. 2017
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Jiří Sigmund v.r., Blanka Zajíčková v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

15. 11. 2017

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

1. 12. 2017

