
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 31  
ze dne 28. 6. 2018 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicátéprvní zasedání zastupitelstva obce 
Nemochovice v 19.30 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 20. 6. 2018. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a pana Petra Přikryla, 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a pana Petra 
Přikryla 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. Závěrečný účet za rok 2017 

 3. Schválení účetní závěrky obce a MŠ 

 4. Rozpočtové opatření č. 6 

 5. Smlouva o smlouvě budoucí E.on 

 6. Různé 

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

2. Závěrečný účet za rok 2017 – paní účetní přečetla návrh závěrečného účtu s přílohami. Byl 
vyvěšen od 6. 6. 2018 do 28. 6. 2018. Dle zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 
byly zjištěny chyby a nedostatky.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2017 s výhradou.  
Hlasování č. 2:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.    
 
3. a) Účetní závěrka obce za rok 2017 - byly předloženy výkazy účetní závěrky obce. Účetní 
seznámila přítomné s hospodařením obce. Po provedeném přezkoumání hospodaření byly zjištěny 
chyby a nedostatky. Přijímáme opatření k nápravě chyb dle zprávy o přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2017.   
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Nemochovice za rok 2017. 
Hlasování č. 3/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. b) Účetní závěrka PO MŠ za rok 2017 – paní ředitelka seznámila s výkazy a hospodařením 
PO MŠ. Hospodaření PO MŠ skončilo nulovým výsledkem, proto nebude převáděna do rezervního 
fondu žádná částka. Pan starosta dal hlasovat. 
Usnesení č.3 /b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ Nemochovice za rok 2017. 
Hlasování č. 3/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Rozpočtové opatření č. 6  – paní účetní seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření, 
které zvýší rozpočet v příjmech i výdajích v červnu o částku 212 tis. Kč.   



Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle návrhu.       
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
5. Smlouva o smlouvě budoucí E.on – byl přečten návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí“ na 
přípojku „Nemochovice NN, Procházková“.  
Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce schválilo předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí“ na přípojku 
„Nemochovice NN, Procházková“. 
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Různé: 

a) Revitalizace víceúčelového hřiště – pan starosta informoval, že revitalizace kurtu bude 
provedena v měsíci červenci firmou Umělky Brno.    
 
b) Vesnice roku – v soutěži jsme získali mimořádné ocenění „Za vytvoření místa pro komunitní a 
společenský život v obci“ – za opravu stavby kulturního domu (bývalé školy) a jeho okolí.  
 
c) Vybudování nové komunikace Špitálky – pan starosta informoval, že ve výběrovém řízení na 
tuto akci vyhrála firma Eurovia Vyškov.  
 

d) Nabídka pozemků – proběhlo jednání s vedením ZP Hvězdlice a.s., kde byly obci nabídnuty 

pozemky, které se nacházejí v blízkosti obecních a jsou neobdělavatelné – podmáčené, meze atd. 

Pan starosta zjišťuje ceny, za které by bylo možné pozemky koupit. Zastupitelé pověřují starostu 

obce k jednání se ZP Hvězdlice a.s. do 5 Kč/m2. 

Usnesení č. 6/d: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Lubomíra Hofírka k zastupování při jednání o 

koupi pozemků od ZP Hvězdlice a.s. do 5,- Kč/m2. 

Hlasování č. 6/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

e) Smlouva na společný nákup energií – pan starosta předložil návrh „Smlouvy o spolupráci“ 

s obcí Blatničkou, která zajišťuje nákup energií pro obce a města pro rok 2019 na Českomoravské 

komoditní burze Kladno. Nákup energií bude zajištěn i pro PO MŠ Nemochovice.     
Usnesení č. 6/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Smlouvy o spolupráci“ s obcí Blatničkou. 
Hlasování č. 6/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

f) Volby do zastupitelstva obce – pan starosta navrhl pro další volební období počet členů 
zastupitelstva 9. 
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva obce 9 pro období 2018 – 2022 . 
Hlasování č. 6/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

g) Žádost p. Altmana a p. Pelcové – žadatelé požadují odkup části pozemku parc. č. 4026/14 o 
výměře 281 m2. Zastupitelstvo neschválilo. Pan starosta navrhl část pozemku dát p. Altmanovi a 
p. Pelcové do výpůjčky.  
Usnesení č. 6/g: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části parc. č. 4026/14 o výměře 281 m2 p. Altmanovi a p. 
Pelcové.  
Hlasování č. 6/g: pro 6, proti 0, zdržel se 2. 
 
Usnesení č. 6/gg: 

Zastupitelstvo obce schvaluje na část pozemku parc. č. 4026/14 o výměře 281 m2 „Smlouvu o 
výpůjčce“ pro p. Altmana a p. Pelcovou. 



Hlasování č. 6/gg: pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.   
 

7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 28. 6. 2018 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 10. 7. 2018 
Eva Machálková     
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Yvetta Doupovcová, v.r.; Petr Přikryl, v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 10. 7. 2018   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  26. 7. 2018   


