
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 3  
ze dne 31. 1. 2019 

 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třetí 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 23. 1. 2019. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Radomila Nováka, 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Radomila 
Nováka 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. Inventury k 31. 12. 2018 
 3. Žádosti o dotace na rok 2019 
 4. Smlouvy o smlouvě budoucí 
 5. Různé 
 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Inventury k 31. 12. 2019 – paní Verešová přečetla inventarizační zprávu obce Nemochovice za 
rok 2018, ve které je zahrnut i majetek, který bude vyřazen. Inventura byla provedena ve všech 
obecních budovách k datu 31. 12. 2018.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce Nemochovice za rok 2018 o stavu 
majetku k 31. 12. 2018. 
Hlasování č. 2:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.    
 
3. Žádosti o dotace na rok 2019 
a) „Dovybavení hřiště mateřské školy“ – pan starosta informoval o záměru akce – obložení a 
zastřešení studny – zabezpečení, interaktivní chodník, zahradní domek na hračky, mlžení. Tato 
akce byla vyčíslena na 152 tis. Kč. Bude požádáno o dotaci z JMK PRV. Dotace je 50 % - což je 
76 tis. Kč.  
Usnesení č. 3/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z JMK PRV na akci „Dovybavení hřiště mateřské 
školy“ ve výši 76 tis . Kč. 
Hlasování č. 3/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
b) „Obnova márnice – hřbitov v obci Nemochovice“ – přítomní byli seznámeni se záměrem 
obnovy márnice- sanace zdiva, nové omítky vnitřní i venkovní, oprava střechy, atd. – předběžný 
rozpočet byl vyčíslen na 235.644,- Kč. Kvůli bodovému hodnocení bude požádáno o 140 tis. Kč 
z celkově uznatelných nákladů 200 tis. Kč, dotace ze SZIF je 70 %.  
Usnesení č. 3/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z SZIF na akci „Obnova márnice – hřbitov v obci 
Nemochovice“ ve výši 140 tis. Kč. 
Hlasování č. 3/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



 
c) „Oprava páteřních chodníků – hřbitov Nemochovice“ – pan starosta informoval o záměru 
opravit původní štěrkové chodníky – ze zámkové dlažby s obrubníky. Dotace je možná z MMR ve 
výši 70 %. Předběžný rozpočet byl vyčíslen na částku 494.182,- Kč. Výše dotace 345.927,- Kč.  
Usnesení č. 3/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z MMR na akci „Oprava páteřních chodníků – 
hřbitov Nemochovice“ ve výši 345.927,- Kč. 
Hlasování č. 3/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
d) „Dovybavení JSDH Nemochovice“ – záměrem této akce je dovybavit místní jednotku SDH – 
motorová pila, ochranné rukavice pro hasiče, pracovní polohovací pásy, svítilny na přilbu atd. 
Předběžný rozpočet činí 47 tis. Kč, dotace je 70 % - což je 32.900,- Kč.    
Usnesení č. 3/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na „Dovybavení JSDH Nemochovice“ ve výši 
32.900,- Kč.       
Hlasování č. 3/d: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
 
4. a) Smlouva o smlouvě budoucí – E.on – přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o 
smlouvě budoucí na věcné břemeno na akci „Nemochovice NN čp.62“. Vyčíslená odměna činí 
2.100,- Kč. 
Usnesení č. 4/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na akci „Nemochovice NN čp. 

62. 

Hlasování č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  
 
b) Smlouva o smlouvě budoucí – E.on – pan starosta přečetl návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
na akci „Nemochovice NN – ČOV II“, odměna byla vyčíslena na částku 2.600,- Kč. 
Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na akci „Nemochovice NN – 

ČOV II“.  

Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  

5. Různé  

a) Rozpočtové opatření č. 1 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1, které zvyšuje 

rozpočet v příjmech o 20 tis. Kč a ve výdajích o 20 tis. Kč v měsíci lednu.   
Usnesení č. 5/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1. 
Hlasování č. 5/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

b) Dotaz pana R. Nováka – pan starosta informoval o postupu vrácení parc. č. 4026/8. 
 

c) Dotaz M. Nováka – kdo má na starosti internetové stránky? Pan starosta informoval, že úřední 
dokumenty doplňuje paní Machálková. V minulosti byly osloveny všechny zájmové spolky a 
knihovnice, aby přispívali na www stránky – skoro nikdo nové zprávy na stránky nedává.     
 
d) Žádost p. Tomáše Rouska a Simony Holáskové – žádají o koupi stavební parcely č. 4073/3, 
k výstavbě rodinného domu, s podmínkou práva zpětné koupě za cenu 1 m2 za 5,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že uvedená parcela se nachází v části obce zvané Špitálky, určené k zastavění a parcely 
jsou postupně prodávány už od roku 2008 je cena stejná pro všechny kupující v tomto území – 
odchylka z ceny obvyklé. Záměr obce prodat pozemek byl vyvěšen od 14.1. do 1.2.2019. Byla 
předložena kupní smlouva 
Usnesení č. 5/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouva na prodej parc. č. 4073/3 za 5,- Kč za 1 m2, 
s podmínkou práva zpětné koupě panu Tomáši Rouskovi a Simoně Holáskové. 
Hlasování č. 5/d: pro 7, proti 1, zdržel se 0. 
 



e) Žádost Karla Kvapila – pan Kvapil žádá o směnu části parc. č. 1411/8, 3100/1 za část parc. č. 
4026/85, 3094/21. Směna byla schválena – pan Kvapil si musí zajistit geometrický plán na 
rozdělení parcel, který předloží k zastupitelstvu ke schválení. Směňované části musí mít stejnou 
výměru.  
Usnesení č. 5/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části parc. č. 1411/8, 3100/1 za část parc. č. 4026/85, 
3094/21 – souhlas s vypracováním geometrického plánu ke směně.    
Hlasování č. 5/e: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
 
f) Žádost o příspěvek na školní ples – přítomní byli seznámeni se žádostí klubu přátel mateřské 
školy a základní školy Brankovice, který žádá o příspěvek do tomboly. Bylo rozhodnuto, že 
zajistíme dárkový balík.  
Usnesení č. 5/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar do tomboly na školní ples – dárkový balík. 
Hlasování č. 5/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

g) Hostinec - dveře  – vzhledem k tomu, že se změnil nájemce hostince, jsou nutné úpravy – 

výměna části elektroinstalace a je nutné vyměnit dveře v budově KD z chodby do hostince a 

z chodby do sálu. Firma MA Construct nacenila 2 ks dveří na částku 49 tis. Kč.  
Usnesení č. 5/g: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v KD výměnu elektroinstalace a dveří z chodby do hostince a 
z chodby do sálu. 
Hlasování č. 5/g: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
h) Státní veterinární správa – pan starosta informoval o kontrole SVS.   
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 31. 1. 2019 
ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 6. 2. 2019 
Eva Machálková   
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová, v.r.; Radomil Novák, v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 6. 2. 2019   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  22. 2. 2019   


