
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nemochovice 
ze dne 1. 11. 2018 

 
 
1. Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce Nemochovice bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním 
starostou panem Lubomírem Hofírkem. Pan Hofírek konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno 
tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 
(Žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1, zákona o obcích byla zveřejněna na 
úřední desce Obecního úřadu v Nemochovicích a to od 22. 10. 2018. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo 
obce usnášeníschopné. Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu. Paní Machálková přečetla znění slibu a každý zastupitel 
prohlásil „slibuji“ a svůj slib stvrdil podpisem pod znění slibu (příloha zápisu). Slib složili všichni 
nově zvolení členové zastupitelstva. Po složení slibu byla všem zvoleným členům předána 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce dle § 33 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí v platném znění. 
 

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Blanku Zajíčkovou a pana Ondřeje 
Machálka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Blanku Zajíčkovou a pana Ondřeje 
Machálka za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou 
Hlasování č. 1/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
 Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen. 
Usnesení č. 1/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 1. Zahájení  

 2. Volba starosty obce 

 3. Volba místostarosty obce 

 4. Volby předsedů výborů 

5. Odměny zastupitelů 

6. Různé 

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

Pan Hofírek jako předsedající navrhl, že volby proběhnou veřejným hlasováním.  
Usnesení č. 1/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení voleb veřejným hlasováním. 
Hlasování č. 1/c: pro 9,  proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Volba starosty obce – Nejvíce hlasů od voličů obdržel pan Lubomír Hofírek. V naší obci se 
volí uvolněný starosta. Pan Sedláček navrhl do funkce uvolněného starosty pana Lubomíra 
Hofírka. Předsedající dal hlasovat.  
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje starostou obce pana Lubomíra Hofírka. 
Hlasování č. 2/b: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
  
3. Volba místostarosty obce – pan Hofírek navrhl zvolit do funkce neuvolněného místostarosty 
obce pana Radomila Sedláčka. Jiné návrhy nikdo nepodal. Předsedající dal hlasovat. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje místostarostou obce pana Radomila Sedláčka. 
Hlasování č. 3: pro 6, proti 2, zdržel se 1. 



 

4. Volby předsedů výborů – pan Hofírek navrhl na předsedu finančního výboru pana Petra 
Přikryla. Členy finančního výboru budou dále paní Ludmila Doupovcová, Ondřej Machálek a 
Radomil Novák.  Pan Hofírek dal hlasovat o předsedovi výboru. 
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru pana Petra Přikryla. 
Hlasování č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
Na funkci předsedy kontrolního výboru navrhl předsedající paní Alenu Verešovou. Dále budou 
členy pan Zdeněk Havránek a Zdeněk Machálek. Předsedající nechal hlasovat o předsedovi 
výboru. 
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru paní Alenu Verešovou. 
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
Na funkci předsedy kulturní komise navrhl pan Hofírek paní Blanku Zajíčkovou. V kulturní 
komisi budou dále pracovat Yvetta Doupovcová, Božena Janalíková, Zdena Kvapilová, Eva 
Machálková, Alena Verešová, Iveta Kvapilová. Pan starosta dal hlasovat o předsedkyni komise. 
Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedkyni kulturní komise paní Blanku Zajíčkovou. 
Hlasování č. 4/c: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
5. Odměny zastupitelů – byl předložen návrh odměn zastupitelů. Byly vysvětleny zákonné normy 
pro uvolněné a neuvolněné zastupitele pro odměňování. Pan starosta dal hlasovat o návrhu odměn. 
Usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro zastupitele dle návrhu. 
Hlasování č. 5: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 

6. Různé 

a) Věcné břemeno – pan starosta předložil návrh smlouvy na věcné břemeno E.onu – pro 
„Nemochovice NN, Matula“. 
Usnesení č. 6/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemenu na přípojku „Nemochovice NN, 
Matula“. 
Hlasování č. 6/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
b) Rozpočet na rok 2019 - pan starosta informoval, že v měsíci listopadu bude sestavován 
rozpočet na příští rok, pokud mají zastupitelé návrhy, které je třeba zohlednit v chystaném 
rozpočtu, aby co nejdříve podali své připomínky. 
 
c) Nákup vysavače listí – pan starosta seznámil s nabídkou na motorový vysavač listí, který je 
možné jednoduše připevnit na zadní stranu kontejneru a dlouhou hadicí sbírat listí. Cena vysavače 
je 88 tis. Kč. Pan starosta dal hlasovat o koupi tohoto vysavače.  
Usnesení č. 6/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup motorového vysavače na listí za cenu 88 tis. Kč. 
Hlasování č. 6/c: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
 
d) Malé hřiště – pan Ondřej Machálek měl připomínku na stav trávníku na malém hřišti za 
obecním úřadem. Bylo domluveno, že pokud to počasí dovolí bude trávník ošetřen vertikutátorem 
a zaseta nová tráva. 
 
e) Adventní víkend – paní Zajíčková seznámila s plánovaným programem na první adventní 
víkend. V sobotu 1. 12. se uskuteční jarmark, v pekle bude čertovská dětská dílnička, v 17 hodin 
bude rozsvícen vánoční strom před OÚ a potom bude posezení u cimbálu v sále. Paní Zajíčková 
všechny přítomné pozvala na tyto akce.  



f) Smlouva o dotaci z JMK – v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže o „Vesnici roku 
Jihomoravského kraje“, kde jsme získali „Mimořádné ocenění za vytvoření místa pro komunitní a 
společenský život“. Jihomoravský kraj nám za toto ocenění schválil finanční dar ve výši 25 tis. Kč. 
Pan starosta předložil smlouvu o přijetí daru od JMK.  
Usnesení č. 6/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí finančního daru od JMK ve výši 25 tis. Kč. 
Hlasování č. 6/f: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Rozpočtové opatření č. 9 – paní účetní seznámila přítomné se zvýšením rozpočtu v měsíci září 
v příjmech i výdajích o částku 30 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 9.  
Usnesení č. 6/g: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9. 
Hlasování č. 6/g: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
h) Rozpočtové opatření č. 9 – paní účetní informovala přítomné o zvýšení rozpočtu v měsíci říjnu 
v příjmech i výdajích o částku 50 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 10.  
Usnesení č. 6/h: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10. 
Hlasování č. 6/h: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
ch) Podpisové vzory – pan starosta navrhl, že podpisové vzory pro jednání s bankami a různými 
úřady bude mít pan Lubomír Hofírek - starosta, pan Radomil Sedláček – místostarosta a paní Eva 
Machálková – účetní. 
Usnesení č. 6/ch: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podpisové vzory pro jednání s bankami a úřady – Lubomír Hofírek, 
Radomil Sedláček a Eva Machálková. 
Hlasování č. 6/ch: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu ustavujícího zasedání 
dne 1. 11. 2014 ve 20.45 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 7. 11. 2018 
Eva Machálková 
 
        Starosta obce: 
        Hofírek Lubomír v.r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Ondřej Machálek v.r., Blanka Zajíčková v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:  7. 11. 2018 
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:   23. 11. 2018     


