
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 29  
ze dne 15. 3. 2018 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátédeváté 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 7. 3. 2018. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Machálka a pana Radomila 
Sedláčka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Machálka a pana Radomila 
Sedláčka 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. Smlouva o odkupu rozšířeného plynovodu 

 3. Smlouva o smlouvě budoucí 

 4. Různé 

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

2. Smlouva o odkupu rozšířeného plynovodu – pan starosta seznámil přítomné s obsahem 
smlouvy. Smlouva navazuje na „Smlouvu o smlouvě budoucí o odkupu rozšířeného plynovodu 
z roku 2013“. Dle této smlouvy bylo určeno, že rozšířený plynovod bude odkoupen plynárnou za 
částku 492 500,- Kč. Byly vysvětleny drobné připomínky. 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej rozšířeného plynovodu za částku 492 500,- Kč dle návrhu 
smlouvy.  
Hlasování č. 2:  pro 7,  proti 0,  zdržel se 0.    
 
3. Smlouva o smlouvě budoucí – byl přečten návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném 
břemenu“ na elektrickou přípojku k RD nazvanou „Nemochovice, kabel NN Pavézka R.“.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemenu na elektrickou 
přípojku k RD „Nemochovice, kabel NN Pavézka R.“. 
Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Různé 

a) Žádost firmy Apideal – o souhlas s rekonstrukcí domu čp. 2. Akce bude nazvána „Komunitní 
bydlení pro seniory“ (KOMUS). Pan Hanousek seznámil přítomné s podmínkami získání dotace na 
tento projekt. Souhlas potřebují do 20. 3. Toto bydlení má sloužit seniorům nad 60 + let. 
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s rekonstrukcí domu čp. 2 pro „Komunitní bydlení pro 
seniory“. 
Hlasování č. 4/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



b) Žádost JK Farma Nemochovice – dostavila se paní Bittnerová k vysvětlení dotazů zastupitelů, 
jak bylo požadováno na minulém zasedání. V případě získání příspěvku JK Farma Nemochovice 
využije tento příspěvek k financování pomůcek pro děti.  
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek JK Farmě Nemochovice ve výši 10.000,- Kč.  
Hlasování č. 4/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Usnesení č. 4/bb: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku pro JK Farmu Nemochovice ve 
výši 10.000,- Kč. 
Hlasování č. 4/bb: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
c) Žádost o poskytnutí příspěvku ČSV Chvalkovice  – pan starosta informoval o žádosti. Český 
svaz včelařů z příspěvků obcí financuje provoz organizace a léčiva pro včelstva. V naší obci je 
evidováno 10 včelařů. Byl navržen dar ve výši 5 000,- Kč. Byl předložen návrh darovací smlouvy.  
Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dar ČSV Chvalkovice ve výši 5 000,- Kč a darovací smlouvu.       
Hlasování č. 4/c: pro 7, proti 0, zdržel se  0. 
 
d) Žádost o příspěvek DOREMI – byla přečtena žádost. Bude poskytnut věcný dar za 500,- Kč. 
Usnesení č. 4/d: 

Zastupitelstvo obce schválilo věcný dar na soutěž DOREMI za 500,- Kč. 
Hlasování č. 4/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
e) Žádost p. Grolla a p. Kalousové – byla přečtena žádost o odkup stavební parcely, parc. č. 
4026/7 v k. ú. Nemochovice.     
Usnesení č. 4/e: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup stavební parcely, parc. č. 4026/7.  
Hlasování č. 4/e: pro 5, proti 2, zdržel se 0. 
 
f) Žádost firmy Elektromat Bučovice – o příspěvek na pořízení nové plošiny pro využití 
v obcích kolem Bučovic. Bylo požadováno financování po dobu 5 let. 
Usnesení č. 4/f: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje financování pořízení nové plošiny pro Elektromat Bučovice. 
Hlasování č. 4/f: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Pořízení videotelefonu a elektrického zámku do dveří v MŠ – pan starosta informoval, že 
videotelefon a elektrický zámek je už v MŠ nainstalován, bude to financováno z dotace z PRV 
JMK – pokud bude přiznána. 

h) GDPR  – pan starosta informoval o řešení splnění podmínek zákona o GDPR.  

i) Vesnice roku 2018 – do 30. 4. je nutné podat přihlášku do vesnice roku. Bylo rozhodnuto, že 

v letošním roce se zúčastníme.     
Usnesení č. 4/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení do soutěže „Vesnice roku 2018“. 
Hlasování č. 4/i: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

j) Kontejner + nosič kontejnerů – bylo požádáno o dotaci z JMK. Pan starosta nosič 
s kontejnerem objednal, v květnu bude dodán. 
 
k) Komunikace Špitálky – bylo by vhodné v letošním roce dobudovat komunikace kolem nové 
výstavby tzv. větev A. Bude nutné upravit původní rozpočet, protože podkladní vrstvy vozovky 
jsou už vybudované. Mělo by se jednat o investici ve výši asi 1,2 mil. Kč. Zkusíme požádat o 
individuální dotaci z JMK po zpracování nového rozpočtu.    
Usnesení č. 4/k: 



Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „Výstavbu nové komunikace Špitálky – 
větev A“. 
Hlasování č. 4/k: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

l) Rozpočtové opatření č. 2 – paní účetní přečetla rozpočtového opatření č. 2, které zvýšilo 
rozpočet v příjmech i výdajích za použití financování o 60 tis. Kč. Bylo zapojeno do účetnictví 
v měsíci únoru. Schválil ho starosta. 
Usnesení č. 4/l: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2.  
Hlasování č. 4/l: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

m) Rozpočtové opatření č. 3 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3, které 
nezvýší rozpočet v příjmech i výdajích – řeší pouze převody mezi položkami. Výsledné zvýšení je 
nulové. Bude zapojeno do účetnictví v měsíci březnu.  
Usnesení č. 4/m: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.  
Hlasování č. 4/m: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 15. 3. 2018 
ve 21.55 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 23. 3. 2018 
Eva Machálková     
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Zdeněk Machálek, v.r.; Radomil Sedláček, v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 23. 3. 2018   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  9. 4. 2018   


