Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 28
ze dne 25. 1. 2018

Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéosmé 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. 2018
.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce a pana Petra Přikryla,
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Stanislava Doupovce a pana Petra
Přikryla 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. Inventury
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Žádosti o dotace na rok 2018
5. Smlouva na provozování vodovodu
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Inventury – p. Verešová přečetla inventarizační zprávu za rok 2017, ve které je zahrnut i
majetek, který bude vyřazen. Inventura byla provedena k datu 31. 12. 2017 a fyzicky byla
provedena dne 2. 1. 2018. Drobné dotazy byly zodpovězeny.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017 o stavu majetku k datu 31. 12.
2017.
Hlasování č. 2:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
3. Rozpočtové opatření č. 1 – byl přečten návrh rozpočtového opatření č. 1, které zvýší rozpočet
v příjmech i výdajích o částku 165 tis. Kč.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které zvýší rozpočet o částku 165 tis. Kč
v příjmech i výdajích.
Hlasování č. 3:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
4. Žádosti o dotace na rok 2018
a) Oprava márnice a chodníků – je vypsaná výzva u SZIFu ve výši 70 %. V příštím týdnu
budeme mít rozpočet na tuto akci. Bude požádáno o dotaci.
Usnesení č. 4/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze SZIFu na Opravu márnice a chodníků.
Hlasování č. 4/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.

b) Nosič kontejnerů a kontejner – pan starosta seznámil přítomné se záměrem zakoupit nosič
kontejnerů a kontejner s pletivovou nástavbou, byly by používány za traktor Zetor Proxima. Bylo
by možné získat dotaci z JMK. Akce bude nazvána „Dovybavení technikou sloužící k údržbě
veřejných prostranství“.
Usnesení č. 4/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na „Dovybavení technikou sloužící
k údržbě veřejných prostranství“.
Hlasování č. 4/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Zabezpečovací zařízení MŠ – pan starosta informoval o záměru vybavit MŠ elektronickým
zabezpečovacím zařízením a videotelefonem u zvonku. V MŠ je dále nutné přepažení třídy – pro
oddělení dětí při odpoledním spánku (je jednotřídka). Dotace by byla možná z PRV JMK ve výši
50 %.
Usnesení č. 4/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV JMK na „Zabezpečení a dovybavení
mateřské školy“
Hlasování č. 4/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
d) Oprava partyzánského pomníku – dotace z min. obrany je možná ve výši 80 %. Jedná se o
pomník padlých partyzánů na místním hřbitově. Náklady byly vyčísleny na 140 tis. Kč. Po podání
žádosti je realizace možná až další rok.
Usnesení č. 4/d:
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z ministerstva obrany na „Opravu válečného
hrobu“.
Hlasování č. 4/d:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Smlouva na provozování vodovodu – byla přečtena smlouva, která se týká nové části
vodovodu v části obce zvané Špitálky u nové výstavby rodinných domů – vodovod bude
provozovat firma Vak, a.s. Vyškov.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na provozování vodovodu s firmou Vak, a.s. Vyškov.
Hlasování č. 5:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé:
a) Darovací smlouva – byl předložen návrh darovací smlouvy mezi Obcí Nemochovice a p.
Rambouskovou a p. Krškou. Již dříve nám darovala p. Svobodová 1/3 pozemků parc. č. 3094/12 a
4026/80. Pan Krška vlastní 1/3 a paní Rambousková také vlastní 1/3. Jedná se o malé výměry
pozemků v blízkosti vodního toku a komunikace. Záměr byl vyvěšen od 9. 1. do 25. 1. 2018.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s p. Rambouskovou a p. Krškou na parc. č.
3094/12 a 4026/80.
Hlasování č. 6/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
b) Žádost JK Farma Nemochovice – pan starosta přečetl žádost o příspěvek. Zastupitelé požadují
osobní účast zástupce JK Farma Nemochovice na příštím zasedání.
c) Školní ples dne 2. 2. – žádost o příspěvek. Bude poskytnut dárkový balík.
d) Žádost manželů Pečínkových – byla přečtena žádost manželů Pečínkových o koupi parc. č.
4026/11 o výměře 1000 m2. Záměr obce byl zveřejněn od 9. 1. 2018 do 25. 1. 2018. Byla
předložena kupní smlouva. Cena za 1 m2 je 5,- Kč
Usnesení č. 6/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/11 o výměře 1000 m2 manželům Pečínkovým.
Hlasování č. 6/d:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.

e) Traktor Zetor 40 – pan starosta informoval, že obec Milonice prodává stejný traktor Zetor 40,
který vlastníme my. Vzhledem ke stáří a opotřebení traktoru navrhl, abychom odkoupili traktor
z Milonic a bylo by možné jeden za pomoci náhradních dílů z druhého pospravovat. Cena traktoru
z Milonic je 80 tis. Kč. Obec Milonice má více zájemců – bude výběrové řízení.
Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup traktoru Zetoru za cenu 80 tis. Kč, od obce Milonice –
přihlášení do výběrového řízení.
Hlasování č. 6/e:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Žádost p. Jana Říhy – o odkup parc. č. 4026/11 o výměře 1000 m2 k výstavbě rodinného
domu.
Usnesení č. 6/i:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej parc. č. 4026/11 o výměře 1000 m2 p. Janu Říhovi.
Hlasování č. 6/i:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
g) Kontrola plánu odezvy – zástupci HZS z Vyškova přijedou dne 19. 2. na kontrolu plánu
odezvy.
h) Strategický rozvojový plán – pan starosta informoval, že v posledních měsících byl
zpracováván „Rozvojový strategický dokument rozvoje obce na roky 2018 – 2023“. Návrh
dokumentu byl předložen zastupitelstvu obce, pan starosta informoval o obsahu dokumentu.
Zastupitelům odpověděl na dotazy.
Usnesení č. 6/h:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Rozvojového strategického dokumentu rozvoje obce na roky
2018 – 2023“.
Hlasování č. 6/h:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 25. 1. 2018
ve 21.35 hodin za ukončené.
Zapsala dne 31. 1. 2018
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Doupovec, v.r.; Petr Přikryl, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

31. 1. 2018

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

16. 2. 2018

