Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 27
ze dne 14. 12. 2017

Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátésedmé 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 6. 12. 2017.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Machálka a pana Petra Přikryla, za
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Machálka a pana Petra Přikryla 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. Schválení rozpočtu na rok 2018
3. Plán inventur
4. Poplatky za odpad 2018
5. Hřbitovní poplatky
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2018 – p. účetní přečetla návrh rozpočtu. Rozpočet byl
vyvěšen od 28. 11. do 14. 12. Je navržen na paragrafy jako přebytkový s použitím financování.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 na paragrafy jako přebytkový s použitím
financování.
Hlasování č. 2:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
3. Plán inventur – byl přečten plán inventur k inventarizaci veškerého obecního majetku dle stavu
k 31. 12. 2017.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k datu 31. 12. 2017.
Hlasování č. 3:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
4. Poplatky za odpad – byl předložen výpočet nákladů na odpady. Příjmy pokrývají výdaje.
Poplatek zůstane na výši 500,- Kč za trvale bydlícího občana a 500,- Kč za chalupu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpad pro rok 2018 ve výši 500,- Kč za trvale bydlícího
občana a 500,- Kč za chalupu.
Hlasování č. 4:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.

5. Hřbitovní poplatky – byl předložen návrh ceníku hřbitovních poplatků, který bude platný od 1.
1. 2018. Jednohrob bude za 500,- Kč a dvouhrob za 1.000,- Kč na dobu 10 let. Částka je rozdělena
na dvě části – nájemné a provedené služby na hřbitově.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník hřbitovních poplatků, který bude platný od 1. 1. 2018.
Hlasování č. 5:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé:
a) Lípa u hřbitova – pan starosta informoval zastupitele o posouzení jedné z pěti lip u hřbitova
dendrologem, který navrhl ošetření lípy – stažení lanem, aby nehrozilo ulomení hlavní větve, která
se částečně nachází nad hroby. Firma, která tyto práce provádí, bude kontaktována až vyrostou listy
a lípa bude nejvíce zatížená.
b) Žádost p. Neterdera – pan Neterder žádá o prodej parc. č. 4162/2 a 3125/1 v k. ú.
Nemochovice, v blízkosti domu čp. 80 - mlýna. Zastupitelstvo obce již dříve rozhodlo, že obecní
pozemky nebude prodávat, pouze v nutných případech směňovat.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej parc. č. 4162/2 a 3125/1 v k. ú. Nemochovice
Hlasování č. 6/b:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Žádost JK Farma Nemochovice – byla přečtena žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč. Zastupitelé měli dotazy, které nemohl nikdo zodpovědět, nebyl přítomen zástupce JK Farmy
Nemochovice. Pokud se na příští zasedání dostaví zástupce JK Farma Nemochovice bude
projednáno znovu.
Usnesení č. 6/c:
Zastupitelstvo obce neschválilo finanční příspěvek pro JK Farma Nemochovice ve výši 10.000,Kč.
Hlasování č. 6/c:
pro
6,
proti 1,
zdržel se
1.
d) Počítač a tiskárna pro účetní – byl projednán nákup nového počítače a tiskárny pro účetní.
Usnesení č. 6/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového počítače a tiskárny.
Hlasování č. 6/d:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
e) Platy zastupitelů – byl předložen návrh odměn zastupitelů s platností od 1. 1. 2018.
Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů od 1. 1. 2018 dle návrhu.
Hlasování č. 6/e:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Dílčí audit – pan starosta přečetl zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření za část roku 2018.
Přezkoumání proběhlo 27. 11. 2017. Byly zjištěny chyby a nedostatky, Starosta s účetní zajistí, aby
do konečného přezkoumání byly nedostatky odstraněny.
Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za část roku 2018.
Hlasování č. 6/f:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
g) Komunikace vedle domu pana Říhy – pan Říha nedodal doklady o výstavbě a úhradě
komunikace vedle jeho domu.
h) Žádost p. Roberta Pavézky – byla přečtena žádost pana Pavézky o zrušení zpětného práva
koupě na jeho pozemek parc. č.4026/9. Splnil obě podmínky pro zrušení zpětného práva koupě, a
to: má vydané stavební povolení na stavbu a započal se stavbou – nyní stojí hrubá stavba.

Usnesení č. 6/h:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení práva zpětné koupě pro parc. č. 4026/9 pro majitele
pozemku Roberta Pavézku.
Hlasování č. 6/h:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
ch) Schválení smlouvy o zrušení práva zpětné koupě – pan starosta přečetl smlouvu o zrušení
práva zpětné koupě na parc. č. 4026/9, která se nachází v k. ú. Nemochovice a je majetkem pana
Roberta Pavézky.
Usnesení č. 6/ch:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o zrušení práva zpětné koupě na parc. č. 4026/9, v k. ú.
Nemochovice mezi Obcí Nemochovice a panem Robertem Pavézkou.
Hlasování č. 6/ch:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
i) Finanční úřad - obdrželi jsme dopis z FÚ o možnosti obcí zvýšit daň z nemovitostí.
Usnesení č. 6/i:
Zastupitelstvo obce neschvaluje zvýšení daně z nemovitostí v naší obci.
Hlasování č. 6/i:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
j) Závěrečný účet SO Mezihoří – byl předložen závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2017 – je
zveřejněn na internetových stránkách SO Mezihoří i naší obce.
Usnesení č. 6/j:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený závěrečný účet SO Mezihoří za rok 2017.
Hlasování č. 6/j:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
k) Odměna – byla navržena jednorázová odměna Veronice Zajíčkové za pomoc při různých
akcích, které pořádá obec, nebo kulturní komise. Bylo navrženo 5 000,- Kč. Odměna bude
vyplacena ve vyúčtování za měsíc prosinec 2017.
Usnesení č. 6/k:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu Veronice Zajíčkové ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 6/k:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
l) Rozpočtové opatření č. 11 – paní účetní předložila návrh rozpočtového opatření č. 11, ve
kterém jsou převážně převody mezi položkami – plusy, mínusy. Rozpočet bude zvýšen v příjmech
i výdajích o 5 tis. Kč v měsíci prosinci.
Usnesení č. 6/l:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 11, které zvýší rozpočet v měsíci
prosinci o částku 5 tis. Kč v příjmech i výdajích.
Hlasování č. 6/l:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
m) Rozpočet PO MŠ na rok 2018 – paní ředitelka MŠ předložila zastupitelstvu obce návrh
rozpočtu PO MŠ na rok 2018. Zodpověděla dotazy týkající se rozpočtu. Vysvětlila náplň
jednotlivých položek rozpočtu. Pedagogičtí pracovníci jsou hrazeni za SR a provoz budovy
financuje MŠ z příspěvku od zřizovatele – obce.
Usnesení č. 6/m:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu PO MŠ na rok 2018.
Hlasování č. 6/m:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
n) Střednědobý výhled rozpočtu PO MŠ na roky 2019 – 2020 – paní ředitelka seznámila
přítomné se střednědobým rozpočtovým výhledem pro PO MŠ na roky 2019 – 2020. Výše
prostředků na platy pedagogických pracovníků je závislá na počtu přihlášených dětí do PO MŠ.
Pokud je dětí méně doplácí na provoz zřizovatel. V současné době je počet dětí v MŠ na maximu,
takže prostředky potřebné pro pedagogické pracovníky pokrývá dotace ze SR.

Usnesení č. 6/n:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO MŠ na roky 2019 –
2020.
Hlasování č. 6/n:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 14. 12.
2017 ve 22.10 hodin za ukončené.

Zapsala dne 20. 12. 2017
Eva Machálková
Starosta obce:
Ověřovatelé zápisu:

Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

20. 12. 2017

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

5. 1. 2018

