Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 4
ze dne 28. 2. 2019
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil čtvrté 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 20. 2. 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 Petra Přikryla, za
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou 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. Opravy a investice v roce 2019
3. Odměny zastupitelů
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Smlouva o smlouvě budoucí
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Opravy a investice v roce 2019 – pan starosta seznámil přítomné s akcemi, které by se měli
v letošním roce uskutečnit. Některé závisí na získání dotací, o které bylo požádáno. Dále
informoval, že už byly vyměněny dveře v KD – elektroinstalace ještě není hotová. V letošním roce
dostaneme dotaci na „Opravu válečného hrobu“ ve výši 112 tis. Kč z Ministerstva obrany. Jakmile
dotaci budeme mít na účtu budou práce na opravě zadány. Oprava musí být hotova do konce
listopadu 2019. Pokud budou schváleny dotace na akce „Obnova márnice – hřbitov v obci
Nemochovice“ a „Opravu páteřních chodníků – hřbitov Nemochovice“ budou provedena výběrová
řízení na tyto akce a práce by měly být hotovy také ke konci tohoto roku. Vzhledem k tomu, že pan
Remiáš dokončuje RD na parc. č. 4024/3 bylo by vhodné vybudovat k tomuto domu zpevněnou
komunikaci, aby měl přístupovou komunikaci. Pan starosta zajistí nacenění této komunikace.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravy a investice v roce 2019.
Hlasování č. 2:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
3. Odměny zastupitelů – paní Verešová přečetla návrh odměn pro zastupitele. Vyplácení odměn
neodpovídalo schválení v listopadu 2018. Přeplatky odměn budou odečteny zastupitelům
v odměnách za měsíc únor 2019. Platnost nového návrhu bude od 1. 3. 2019. Bylo hlasováno o
návrhu.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odměn pro zastupitele dle přílohy s platností od 1. 3. 2019.
Hlasování č. 3:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.

4. Rozpočtové opatření č. 2 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 2, které zvyšuje
rozpočet v příjmech o 50 tis. Kč a výdajích o 50 tis. Kč v účetnictví měsíce února.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2.
Hlasování č. 4:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Smlouva o smlouvě budoucí – E.on – přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o smlouvě
budoucí na akci „Nemochovice NN stížnost Poštová“. Za tuto NN přípojku byla vyčíslena odměna
ve výši 4200,- Kč.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E.on dle návrhu.
Hlasování č. 5:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
6. a) Židle do hospody – vzhledem k tomu, že se změnil nájemce hostince, bylo by vhodné pořídit
nové židle. Pan Novák zajistí výběr.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nových židlí do hostince.
Hlasování č. 6/a:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
b) Žádost mysliveckého spolku Habřina – pan starosta přečetl žádost mysliveckého spolku
Habřina o dar na provoz spolku ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar mysliveckému spolku Habřina Nemochovice ve výši 20.000,Kč na provoz spolku.
Hlasování č. 6/b:
pro
7,
proti 1,
zdržel se
0.
c) Darovací smlouva – paní účetní přečetla návrh darovací smlouvy mezi Obcí Nemochovice a
Mysliveckým spolkem Habřina Nemochovice na částku 20.000,- Kč na provoz spolku.
Usnesení č. 6/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Obcí Nemochovice a Mysliveckým
spolkem Habřina Nemochovice na částku 20.000,- Kč na provoz spolku.
Hlasování č. 6/c:
pro
7,
proti 1,
zdržel se
0.
d) Finanční výbor – pan starosta informoval, že předseda finančního výboru byl schválen na
ustavujícím zasedání pan Petr Přikryl. Členové finančního výboru nebyli schváleni. Byli navrženi
pan Ondřej Machálek, Radomil Novák, Zdena Kvapilová a paní Ludmila Doupovcová.
Usnesení č. 6/d:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení finančního výboru – předseda pan Petr Přikryl, členové –
Ondřej Machálek, Radomil Novák, Zdena Kvapilová, paní Ludmila Doupovcová.
Hlasování č. 6/d:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
e) Kontrolní výbor - předsedou kontrolního výboru byla schválena paní Alena Verešová. Členové
nebyli schváleni. Byli navrženi pan Zdeněk Havránek a Zdeněk Machálek.
Usnesení č. 6/e:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru – předseda paní Alena Verešová,
členové – Zdeněk Havránek, Zdeněk Machálek.
Hlasování č. 6/e:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
f) Projekty mosty – pan starosta informoval přítomné o nutnosti připravit projekty pro
rekonstrukci mostů a to mostu za Handlířovým a mostu před Janalíkovým. Oba jsou
v nevyhovujícím stavu. Komunikace na nich jsou úzké, bylo by vhodné je rozšířit. Měl by se
zvětšit také průtok vody při větších deštích – protipovodňové opatření. V případě, že by byla
možnost získat dotaci na rekonstrukci mostů, je třeba mít připravenou projektovou dokumentaci.

Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 2 ks mostů na
místních komunikacích.
Hlasování č. 6/f:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
g) Kulturní akce – paní Zajíčková informovala o kulturních akcích, které se uskuteční v nejbližší
době. 24. 3. bude dětský karneval a 5. 4. beseda s důchodci. Průběžně během roku členky komise
navštěvují jubilanty.
h) Žádost manželů Remiášových – manželé Remiášovi dokončuji domek na parc. č. 4024/3.
Splnili podmínky pro zrušení práva zpětné koupě. Paní účetní přečetla návrh smlouvy o zrušení
práva zpětné koupě na parc. č. 4024/3 v k. ú. Nemochovice.
Usnesení č. 6/h:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zrušení práva zpětné koupě na parc. č. 4024/3 v k.
ú. Nemochovice – majitelé Jitka a Emil Remiášovi.
Hlasování č. 6/h:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
ch) knihy Vyškovsko z nebe – firma CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín nám nabídla vydání knihy
Vyškovsko z nebe, do které použijí letecké snímky naší obce. Několik stran v knize by bylo jen
z fotografií naší obce. Do knihy bude zahrnuto více obcí z okresu. Tato firma nám už dodala
omalovánky a dekorativní hrnky. 300 ks knih by bylo za 90 tis. Kč.
Usnesení č. 6/ch:
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání knih Vyškovsko z nebe s fotografiemi Nemochovic 300 ks.
Hlasování č. 6/ch:
pro
8,
proti 0,
zdržel se
0.
i) Školení zastupitelů – pan starosta informoval o školení pro zastupitele, které se uskuteční
v kulturním centru v Nemochovicích dne 7. 3. v rámci spolupráce se svazkem obcí Mezihoří a CSS
Mezihoří. Měli by se zúčastnit 2 až 3 členové zastupitelstva. Bude dohodnuto, kdo se zúčastní
příští týden.
j) Dotace SO Mezihoří – svazek Obcí Mezihoří požádal o dotaci na mobiliář obcí. Vybrali jsme
párty stan o rozměrech 8x6 m na pořádání kulturních akcí.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 28. 2. 2019
ve 21.20 hodin za ukončené.
Zapsala dne 5. 3. 2019
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Alena Verešová, v.r.; Petr Přikryl, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

5. 3. 2019

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

21. 3. 2019

