
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 20  
ze dne 26. 1. 2017 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacáté 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 17. 1. 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 Blanku 
Zajíčkovou, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a paní Blanku 
Zajíčkovou 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. Inventury k datu 31. 12. 2016 

 3. Žádosti o dotace na rok 2017 

 4. Investiční akce v roce 2017 

 5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 

 6. Různé 

 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Inventury k datu 31. 12. 2016 – paní Verešová přečetla „Hlavní inventarizační zprávu“ o stavu 
majetku k datu 31. 12. 2016 (viz příloha zápisu).    
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje „Hlavní inventarizační zprávu“ o stavu majetku Obce Nemochovice 
k datu 31. 12. 2016. 
Hlasování č. 2: pro  8, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Žádosti o dotace na rok 2017 

a) Dotace na márnici – MMR vypsalo výzvu na opravy márnic. Bylo požádáno o dotaci ve výši 
170.028,- Kč, celkové náklady na opravu 242.898,- Kč. Žádost musela být podána do konce roku 
2016.  
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na opravu márnice ve výši 170.028,- Kč, celkové 
náklady byly vyčísleny na 242.898,- Kč. 
Hlasování č. 3/a: pro  8,  proti 0, zdržel se 0. 
  

b) Dotace na „Obnovu společenského domu – III. etapa“ – v minulých dvou letech byla 
opravena budova společenského domu, v současné době chybí pouze fasáda s klempířskými 
pracemi. Bude požádáno o dotaci z Jihomoravského kraje. Celkové náklady jsou vyčísleny na 422 
tis. Kč, bude požádáno o dotaci ve výši 200.000,- Kč. 
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na „Obnovu společenského domu – III. etapa“ ve 
výši 200 tis. Kč z PRV JMK. 
Hlasování č. 3/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



c) Zídka kolem hřbitova – pan starosta informoval o záměru dokončit opravu zídky kolem 
hřbitova. V loňském roce byly provedeny opravy dvou stran zídky hřbitova a zbývají další dvě 
strany ato: severní a východní. Bude požádáno ze SZIFu Mze o částku 518.328,- Kč, celkové 
náklady jsou vyčísleny na 740 tis. Kč.  
Usnesení č. 3/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci ze SZIFu Mze o částku 518.328,- Kč na akci 
„Oprava hřbitovní zdi a oplocení – II. etapa“. 
Hlasování č. 3/c: pro 8,  proti 0,  zdržel se  0. 
 
d) Místa pro odpočinek – ze SZIFu je také možné požádat o dotaci na odpočinková místa – např. 
altánky s posezením. Bylo navrženo požádat o dotaci na dva altánky s posezením – jeden na parc. 
č. 1410/1 na dolním konci v obci a druhý na parc. č. 3030/1 – umístění altánku v lese Lísky u 
východu ke chvalkovskému mlýnu. Celkové náklady byly vyčísleny na 79.400,- Kč.   
Usnesení č. 3/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na akci „Odpočinkové turistické altánky“ ve výši 
55.580,- Kč.  
Hlasování č. 3/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Investiční akce v roce 2017 – pan starosta předložil zastupitelstvu obce dvě nabídky na 
zhotovení provizorní komunikace. Nabídku dodala firma Zemní práce – autodoprava, Kužílek 
Martin, Moravské Málkovice a Vladislav Havránek, Brankovice. Třetí nabídku ještě pan Holásek 
z Brankovic nedodal. O zhotovitele komunikace v nové ulici bude rozhodnuto na příštím zasedání, 
až budeme mít 3 nabídky. 
 V letošním roce by bylo vhodné vybudovat prodloužení plynovodu a vodovodu pro novou 
výstavbu, vzhledem k tomu, že někteří stavebníci už začali se stavbou a někteří budou brzy 
začínat, musí také řešit připojení na vodovod a plynovod. Dle rozpočtu z projektu na infrastrukturu 
budou osloveny nejméně tři firmy k podání nabídky na prodloužení plynovodu a vodovodu 
s přípojkami.  
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování plynovodu a vodovodu s přípojkami v roce 2017. 
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Smlouva o bezúplatném převodu – pan starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o 
bezúplatném převodu č. UZSVM/BVY/205/2017-BVYM (č. 8/16/Rp-B/VY/2015/15302) na parc. 
č. 2933/3, která se nachází v bezprostřední blízkosti místního hřbitova. Na minulém zasedání byla 
schválena smlouva na stejný pozemek, ale ve smlouvě se vyskytly dle vyjádření ÚZSVM ve 
Vyškově chyby a smlouva musí být schválena znovu. Ve smlouvě jsou omezující podmínky na 
dobu 10 let.    
Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu č. UZSVM/BVY/205/2017-
BVYM (č. 8/16/Rp-B/VY/2015/15302) s omezujícími podmínkami na parc. č. 2933/3 o výměře 
334 m2.   
Hlasování č. 5: pro 8,  proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Různé: 

a) Územní plán – v současné době připravuje MěÚ Bučovice změnu územního plánu na základě 
žádosti paní Šedivé. Bylo nám sděleno, že vrámci okolních obcí je třeba udělat ještě nějaké změny 
v územním plánu a my bychom změnu dle sdělení Městského úřadu v Bučovicích měli zaplatit.   
Usnesení č. 6/a: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje úhradu změny územního plánu. 
Hlasování č. 6/a: pro 0, proti 7, zdržel se 1. 
 
b) Kanalizace – p. starosta informoval o jednání, které proběhlo se zástupci Vaku Vyškov, SÚS 
Vyškov a projektanty o možnostech vedení kanalizace přímo ve státní silnici nebo v její blízkosti 
na dolním konci. 
 



c) Účty u KB  – pan starosta s účetní se zúčastnili schůzky v Komerční bance ve Vyškově – 
využití volných prostředků na účtech. Nyní máme u KB běžný účet a spořící účet. Běžný účet je 
běžně využíván. Spořící účet byl zaveden před třemi lety, ale v současné době je z něj minimální 
zisk (skoro žádný), při zavedení byl mnohem větší. KB nabízí nové možnosti zhodnocení volných 
prostředků, ale je také možné, že zhodnocení nebude takové, jaké slibují. Bylo rozhodnuto, že 
volné prostředky na spořícím účtu bude lepší proinvestovat např. na výstavbu prodloužení 
plynovodu a vodovodu na části obce zvané Špitálky.   
Usnesení č. 6/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje použití volných prostředků během roku 2017 k investování do 
výstavby prodloužení plynovodu a vodovodu. 
Hlasování č. 6/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Vykácení thují na hřbitově – už několik let se postupně na hřbitově kácely thuje, které 
ohrožovaly pomníky. Počátkem ledna bylo vykáceno posledních 11 stromů, které byly mezi 
pomníky a musely být odstraněny za pomoci jeřábu. Vzhledem k tomu, že bude také požádáno o 
dotaci na opravu zídky – II. etapy, bylo nutné dva stromy odstranit, protože rostly v bezprostřední 
blízkosti zídky u márnice a nebylo by možné bez jejich odstranění zídku opravit. 
 
e) Obecní ples – dne 4. 2. se uskuteční již tradiční obecní ples. 
 
f) Rozpočtové opatření č. 1 – p. účetní přečetla návrh zvýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o 
částku 36 tis. Kč. Dále informovala o změně zákona o rozpočtové skladbě, kde byly schváleny dvě 
položky, které používáme. Jedna se týká příjmů z dobývacích prostor 1356 (dříve 2119 2343) a 
druhá z odvodů z loterií 1382 (dříve 1351). Proto musí zastupitelstvo obce schválit změnu ve 
schváleném rozpočtu na nové položky v příjmech. 
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které zvýší rozpočet o částku 36 tis. Kč 
v příjmech i výdajích. Dále schvaluje změnu rozpočtových položek u příjmů z dobývacích prostor 
– položka 1356 a odvodů z loterií – položka 1382.  
Hlasování č. 6/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Střednědobý rozpočtový výhled – paní účetní přečetla návrh střednědobého rozpočtového 
výhledu na roky 2018 - 2021. Byl zpracován až do roku 2021, protože v roce 2021 bude ukončeno 
splácení dlouhodobého úvěru z roku 2011, který byl čerpán na výstavbu kulturního centra z dotací 
ze SZIFu (viz příloha).  
Usnesení č. 6/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2021. 
Hlasování č. 6/g: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 26. 1. 2017 
ve 21.35 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 2. 2. 2017 
Eva Machálková      Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová v. r., Blanka Zajíčková v. r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 2. 2. 2017 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  18. 2. 2017 


