
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 32  
ze dne 26. 9. 2018 

 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicátédruhé 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 18. 9. 2018. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Radomila Sedláčka a pana Jiřího 
Sigmunda 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. Smlouva o zřízení věcného břemene E.on 

 3. Změna územního plánu č. 1 

 4. Rozpočtové opatření č. 7, 8 

 5. Různé 

 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene E.on – pan starosta seznámil přítomné s návrhem 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene“ na přípojku elektrické energie „Nemochovice NN, Pavézka 
R.“.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku 
„Nemochovice NN, Pavézka R.“.  
Hlasování č. 2:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0.    
 
3. Změna územního plánu – přítomní byli seznámeni s návrhem změn územního plánu, které 
zpracoval MěÚ Bučovice.   
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 územního plánu Obce Nemochovice dle návrhu. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. a) Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní informovala o rozpočtovém opatření č. 7, které bylo 
zahrnuto do účetnictví v měsíci červenci. Rozpočet byl zvýšen v příjmech i výdajích o 160 tis. Kč 
s použitím financování v příjmech ve výši 87 tis. Kč. 
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7. 
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
4. b) Rozpočtové opatření č. 8  – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8, 
které zvýšilo rozpočet v příjmech i výdajích v měsíci srpnu o částku 125 tis. Kč.   
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.       



Hlasování č. 4/b: pro 9, proti 0, zdržel se  0. 
 
5. Různé: 

a) Stížnost na hluk o nedělích – paní Verešová přednesla stížnost na hluk z řezání dřeva p. 
Rouskem o nedělích. Dle obecní vyhlášky by v neděli pan Rousek řezat dřevo neměl. Pan starosta 
upozorní pana Rouska, aby dodržoval vyhlášku obce.    
 
b) Zahrada MŠ – paní ředitelka navrhla zvelebení zahrady v mateřské škole – součást 
vzdělávacího programu mateřské školy na dobu tří let. Pan starosta informoval o řešení opravy 
dopadové plochy u herních prvků. 
 
c) Smlouva o dotaci z JMK – pan starosta předložil návrh smlouvy o přijetí dotace na „Výstavbu 
nové komunikace Špitálky“ ve výši 150 tis. Kč z JMK. 

Usnesení č. 6/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 150 tis. Kč z JMK a smlouvu dle návrhu 

„Smlouvy o přijetí dotace z JMK“. 

Hlasování č. 6/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

d) Dopis od firmy Lesy ČR – obdrželi jsme dopis od firmy Lesy ČR – pokus o smír. Poukazují na 

neoprávněný převod pozemků parc. č. 3099 a 3094/2 – lesní cesty. Bylo konzultováno 

s právničkou.  

e) Václavská zábava – paní Zajíčková informovala o organizaci Václavské zábavy, která se 

uskuteční 28. 9. 2018. 
 

f) Žádost o vyjádření – pan Luboš Sigmund chce postavit na parc. č. 4200/4 RD, bungalov 
s rovnou střechou.  
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu RD – bungalov s rovnou střechou na parc. č. 4200/4. 
Hlasování č. 6/f: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

g) Žádost Charity CHOS Bučovice – žádají o příspěvek na činnost pro ošetřovatelskou charitu 
v Bučovicích. Byl navržen dar ve výši 5.000,- Kč.  
Usnesení č. 6/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč pro ošetřovatelskou charitu v Bučovicích dle 
darovací smlouvy.   
Hlasování č. 6/g: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 26. 9. 2018 
ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 2. 10. 2018 
Eva Machálková   
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Radomil Sedláček, v.r.; Jiří Sigmund, v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 2. 10. 2018   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  17. 10. 2018   


