Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 2
ze dne 20. 12. 2018
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil druhé 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 11. 12. 2018.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka a pana Radomila
Sedláčka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka 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. Rozpočet na rok 2019
3. Změna územního plánu č. 1
4. Poplatky za odpad v roce 2019
5. Plán inventur
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2.a) Rozpočet na rok 2019 – paní účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2019. Je navržen na
oddpar jako přebytkový s použitím financování. Návrh byl vyvěšen na úřední desce i elektronické
úřední desce od 3. 12. 2018 do 20. 12. 2018. Příjmy jsou navrženy ve výši 5.046.000,- Kč, výdaje
ve výši 4.722.000,- Kč a financování ve výši 324.000,- Kč (splátka úvěru).
Usnesení č. 2/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 dle návrhu.
Hlasování č. 2/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2.b) Rozpočtové opatření č. 11 – přítomní byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11, které
zvýšilo rozpočet v příjmech o částku 720 tis. Kč, ve výdajích o částku 142 tis. Kč a financování
bylo zvýšeno na straně DAL o částku 578 tis. Kč. Tato změna byla provedena starostou obce
do účetnictví měsíce listopadu.
Usnesení č. 2/b:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11.
Hlasování č. 2/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2.c) Rozpočtové opatření č. 12 – paní účetní předložila návrh rozpočtového opatření č. 12, které
zvýší rozpočet v příjmech o částku 310 tis. Kč, ve výdajích o částku 65 tis. Kč a financování bude
zvýšeno na straně DAL o částku 245 tis. Kč. Tato změna bude provedena v účetnictví měsíce
prosince.

Usnesení č. 2/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle návrhu.
Hlasování č. 2/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
3.a) Změna územního plánu č. 1 – pan starosta informoval o návrhu změn územního plánu č. 1
včetně jednotlivých stanovisek a vyjádření. Pan starosta odpověděl na dotazy a připomínky.
Zastupitelé měli výhrady a nesouhlas k zastavění orné půdy – parc. č. 4229/1.
Usnesení č. 3/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje v samostatné působnosti podle § 6 odst. 5, písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zadání Změny č. 1
Územního plánu Nemochovice dle návrhu.
Hlasování č. 3/a:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
1.
3. b) Vzhledem k tomu, že se konaly nové komunální volby, je třeba určit osobu, která bude obec
zastupovat v jednáních ke Změně č. 1 Územního plánu Nemochovice. Zastupitelé navrhli pana
starostu Lubomíra Hofírka.
Usnesení č. 3/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje pana Lubomíra Hofírka, starostu obce, který bude obec zastupovat
v jednáních ke Změně č. 1 Územního plánu Nemochovice.
Hlasování č. 3/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
4. Poplatky za odpad v roce 2019 – firma Respono a.s. Vyškov zvyšuje od 1. 1. 2019 ceny za
svoz odpadu o 9 %. V tomto roce byly také náklady za svoz vyšší než v minulých letech (viz
vyúčtování za rok 2018). Bude zvýšen poplatek za komunální odpad na částku 550,- Kč za trvale
bydlícího občana/rok a 550,- Kč chalupáři za chalupu/rok.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení poplatku za komunální odpad na částku 550,- Kč za trvale
bydlícího občana a 550,- Kč chalupáři za chalupu.
Hlasování č. 4:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Plán inventur – pan starosta přečetl návrh plánu inventur pro provedení inventarizace
veškerého majetku obce k datu 31. 12. 2018. Členové inventarizační komise budou: Petr Přikryl –
předseda komise, Zdeněk Havránek, Ondřej Machálek, Radomil Sedláček, Alena Verešová –
členové komise.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur pro provedení inventarizace majetku obce
Nemochovice ke dni 31. 12. 2018.
Hlasování č. 5:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé
a) Připomínky p. Janalíkové – světlo u zadních dveří |MŠ je nedostačující a navrhla, zda by
nebyla vhodná stříška nad schodištěm u zadních dveří MŠ. Starosta prověří zda by to bylo možné.
b) Rozpočet PO MŠ na rok 2019 – pan starosta seznámil s rozpočtem pro PO MŠ. Paní ředitelka
informovala o hospodaření PO MŠ.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet pro PO MŠ na rok 2019.
Hlasování č. 6/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Dílčí audit – 26. 11. proběhl dílčí audit – přezkoumání hospodaření krajským úřadem. Pan
starosta seznámil přítomné se zprávou.
d) Žádost p. Doupovce – žádá o koupi stavební parcely č. 4026/6, k výstavbě rodinného domu,
s podmínkou práva zpětné koupě.

Usnesení č. 6/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/6 za 5,- Kč za 1 m2, s podmínkou práva zpětné
koupě.
Hlasování č. 6/d:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
e) Pronájem hostince – paní Steinerová bude v lednu končit s pronájmem hostince, který se
nachází v čp. 126. Byl zveřejněn záměr obce dát hostinec do výpůjčky (nájem byl prominut už i
minulému nájemci) od 27. 11. do 18. 12. Přihlásil se jeden zájemce – pan Lukáš Grim z Milonic.
Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce na hostinec s p. Lukášem Grimem.
Hlasování č. 6/e:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
1.
f) Smlouva Deratex Zlín – přítomní byli seznámeni se změnou smlouvy dodatkem ke smlouvě
s firmou Deratex Zlín na provádění deratizace území celé obce Nemochovice.
g) Projekt na úpravu toku – Povodí Moravy zpracovává projekt na úpravu toku od Handlířového
proti toku kolem koupaliště až ke státní silnici u lesa.
h) CSS Mezihoří – pan starosta informoval o školení pro zastupitele. Bylo předběžně dohodnuto,
že by se zúčastnili alespoň 2 zastupitelé. Pan starosta navrhne, aby se školení uskutečnilo v naší
obci.
ch) Zvýšení příspěvku pro PO MŠ – p. ředitelka požaduje zvýšení příspěvku o částku 10.000,Kč v měsíci prosinci.
Usnesení č. 6/ch:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku pro PO MŠ v roce 2018 o 10.000,- Kč.
Hlasování č. 6/ch:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
i) Střednědobý rozpočtový výhled PO MŠ – paní ředitelka MŠ seznámila přítomné se
střednědobým rozpočtovým výhledem pro PO MŠ na roky 2020 - 2021.
Usnesení č. 6/i:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled pro PO MŠ na roky 2020 - 2021
Hlasování č. 6/i:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
j) Plán sportu – pan starosta nechal zpracovat a předložil návrh plánu sportu v obci Nemochovice
dle platných zákonů.
Usnesení č. 6/j:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán sportu v obci Nemochovice dle návrhu.
Hlasování č. 6/j:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
k) Závěrečný účet SO Mezihoří – pan starosta seznámil se závěrečným účtem SO Mezihoří.
Usnesení č. 6/k:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet SO Mezihoří.
Hlasování č. 6/k:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
l) Smlouva o výpůjčce – pan starosta seznámil se záměrem dát do výpůjčky část parcely č.
4026/14 o výměře 281 m2. Zájem o tuto výpůjčku mají pan Altman a paní Pelcová, (trvale bytem
Nemochovice 173.
Usnesení č. 6/l:
Zastupitelstvo obce schvaluje předat do výpůjčky část parc. č. 4026/14 o výměře 281 m2 panu
Altmanovi a paní Pelcové.
Hlasování č. 6/l:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.

m) Směrnice o veřejných zakázkách – pan starosta seznámil s návrhem nové směrnice o
zadávání veřejných zakázek.
Usnesení č. 6/m:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek dle návrhu.
Hlasování č. 6/m:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 20. 12.
2018 ve 21.45 hodin za ukončené.
Zapsala dne 28. 12. 2018
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Havránek, v.r.; Radomil Sedláček, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

28. 12. 2018

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

14. 1. 2019

