Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 30
ze dne 17. 5. 2018
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicáté 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 9. 5. 2018.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a paní Blanku Zajíčkovou,
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a paní Blanku
Zajíčkovou 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 věcném břemenu – prodloužení plynovodu - Špitálky
3. Smlouva o dotaci z JMK
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Řád pohřebiště
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Smlouva o věcném břemenu – prodloužení plynovodu - Špitálky – pan starosta seznámil
přítomné s obsahem smlouvy s firmou GasNet, s.r.o. Věcné břemeno se týká ochranného pásma
vedení plynovodu na obecních pozemcích.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemenu na prodloužení plynovodu s firmou
GasNet s.r.o.
Hlasování č. 2:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
3. a) Smlouva o dotaci – byl přečten návrh smlouvy o přijetí dotace z JMK na akci „Dovybavení
technikou sloužící k údržbě veřejných prostranství“ ve výši 180 tis. Kč.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK na akci „Dovybavení technikou
sloužící k údržbě veřejných prostranství“ ve výši 180 tis. Kč.
Hlasování č. 3:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
3. b) Smlouva o dodatku ke smlouvě o dotaci č. 046879/17/OKH – přítomní byli seznámeni
s obsahem dodatku ke smlouvě o dotaci z minulého roku. Jednalo se o možnost prodeje nebo
pronájmu společnosti, která bude plynovod nebo vodovod provozovat.
Usnesení č.3 /b:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku ke smlouvě č. 046879/17/OKH.
Hlasování č. 3/b:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.

4. Rozpočtové opatření č. 4 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které
zvýšilo rozpočet příjmech i výdajích v dubnu o částku 1 075 tis. Kč.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování č. 4:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Řád pohřebiště – byl přečten nový řád pohřebiště, který byl schválen Krajským úřadem JMK
dne 10. 5. 2018, č. j. JMK 66066/2018, sp. Zn.: S-JMK 39405/2018 OŽP/Kla. Řád pohřebiště
upravuje provoz pohřebiště na pozemku parc. č. 2933/2 včetně márnice v k. ú. Nemochovice dle
platných předpisů.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schválilo řád veřejného pohřebiště pro provoz pohřebiště na parc. č. 2933/2
včetně márnice v k. ú. Nemochovice.
Hlasování č. 5:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé:
a) Sekačka – paní Verešová měla připomínku, že by se měla zakoupit nová sekačka s pojezdem.
Současná sekačka Viking je v poslední době poruchová (stáří 9 let) – už dosluhuje. Pan starosta
prohlásil, že by bylo vhodné uvažovat o zakoupení nové sekačky.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nové sekačky s pojezdem.
Hlasování č. 6/a:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
b) Revitalizace víceúčelového hřiště - kurtu – po šesti letech používání víceúčelového hřiště byla
navržena revitalizace hřiště (náklady asi 50 tis. Kč) – jinak se opotřebovává vlas koberce, po
dalších letech by byla nutná výměna celého koberce (náklady asi 450 tis. Kč). Pan starosta si zjistí
ceny u více firem a potom objedná revitalizaci.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje revitalizaci víceúčelového hřiště – náklady asi 50 tis. Kč.
Hlasování č. 6/b:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Vesnice roku 2018 – pan starosta informoval, že je naše obec přihlášena do „Vesnice roku
2018“. Hodnotící komise přijede do naší obce dne 4. 6. 2018 v 10.30 hodin. Bude nutné seznámit
s touto skutečností občany veřejným rozhlasem.
d) Úřad práce – proběhlo jednání s vedením ÚP ve Vyškově, kde bylo přislíbeno dotování
jednoho zaměstnance na úklid obce. V březnu byla naše žádost zamítnuta.
e) Výběrové řízení – zítra bude vydána výzva na výběrové řízení na akci „Výstavba nové
komunikace Špitálky – Větev A. Výběrové řízení proběhne dne 6. 6. v 18.00 hodin. Do komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek byli navrženi: Lubomír Hofírek, Radomil Sedláček, Zdeněk
Machálek, Alena Verešová, Blanka Zajíčková.
Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro výběrové řízení na akci „Výstavba nové
komunikace Špitálky – Větev A“ dle návrhu.
Hlasování č. 6/e:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Charita – právní poradna Bučovice požádala o zveřejnění jejich služeb a kontaktu na našich
stránkách.
Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění služeb a kontaktu na internetových stránkách Obce
Nemochovice.
Hlasování č. 6/f:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.

g) GDPR – pan starosta seznámil přítomné s řešením zřízení pověřence pro zajištění GDPR v naší
obci. SO Mezihoří zřídil osobu pověřence Ing. Milenu Burešovou, která bude tuto službu provádět
pro více obcí. SO Mezihoří nám poslalo smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů
dle nařízení EP, kterou pan starosta přečetl.
Usnesení č. 6/g:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle
nařízení EP“, mezi obcí Nemochovice a SO Mezihoří, Nemotice 66.
Hlasování č. 6/g:
pro
7,
proti 0,
zdržel se
0.
h) Audit – pan starosta informoval, že ve středu 30. 5. bude na obecním úřadě probíhat konečné
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 17. 5. 2018
ve 21.25 hodin za ukončené.
Zapsala dne 24. 5. 2018
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Alena Verešová, v.r.; Blanka Zajíčková, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

24. 5. 2018

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

8. 6. 2018

