
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 5  

ze dne 21. 3. 2019 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil páté 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 13. 3. 2019. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Machálka a pana Radomila 
Nováka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Machálka a pana Radomila 
Nováka 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. Závěrečný účet obce za rok 2018 
 3. Účetní závěrka obce za rok 2018 
 4. Účetní závěrka PO MŠ za rok 2018 
 5. Hospodářský výsledek PO MŠ  
 6. Různé 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Závěrečný účet obce za rok 2018 – paní účetní seznámila přítomné se závěrečným účtem, 
přílohou č. 1 a přílohou č. 2. Nedostatek z přezkoumání hospodaření byl odstraněn v měsíci únoru. 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. 
Hlasování č. 2:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0.    
 
3. Účetní závěrka obce za rok 2018 – přítomní byli seznámeni s výkazy účetní závěrky za rok 
2018. Byly odpovězeny dotazy k hospodaření. 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Účetní závěrka PO MŠ za rok 2018 – paní účetní předložila výkazy PO MŠ za rok 2018.  
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ za rok 2018. 
Hlasování č. 4: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Hospodářský výsledek PO MŠ - hospodářský výsledek činil 9.901,34 Kč, bylo navrženo, aby 

byl převeden do rezervního fondu PO MŠ.   
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 9.901,34 Kč do 
rezervního fondu PO MŠ. 
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 



 
6. a) Smlouva o zrušení práva zpětné koupě – přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o 
zrušení práva zpětné koupě na parc. č. 4026/5, kde už stojí rozestavěný rodinný dům pana 
Stanislava Doupovce. Podmínky práva zpětné koupě byly splněny. Proto je předložen návrh 
smlouvy ke schválení. 
Usnesení č. 6/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zrušení práva zpětné koupě na parc. č. 4026/5 v k. 

ú. Nemochovice – majitel pan Stanislav Doupovec. 

Hlasování č. 6/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 
b) Dotace na válečný hrob – pan starosta informoval, že jsme 19. 3. obdrželi dotaci na „Opravu 
válečného hrobu“ ve výši 112 tis. Kč z Ministerstva obrany. Vlastní zdroje na opravu mají činit 28 
tis. Kč. Žádost byla podána v minulém roce. 
Usnesení č. 6/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Ministerstva obrany na akci „Oprava válečného 

hrobu“ ve výši 112 tis. Kč.. 

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

 

c) Rozpočtové opatření č. 3 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3, které zvýší 

rozpočet v příjmech o 150 tis. Kč, ve výdajích o částku 235 tis. Kč s použitím financování ve výši 

85 tis. na straně MD. Bude zaúčtováno v měsíci březnu.   
Usnesení č. 6/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3.  
Hlasování č. 6/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

d) Schvalování rozpočtových opatření – Vzhledem k tomu, že se v každém měsíci nekoná 

zasedání zastupitelstva obce, může starosta obce schvalovat rozpočtová opatření. Vždy na 

následujícím zasedání zastupitelstva obce budou rozpočtová opatření schválená starostou obce 

předložena zastupitelům – na vědomí. Zastupitelstvo obce odhlasovalo.  
Usnesení č. 6/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje schvalování rozpočtových opatření starostou obce. 
Hlasování č. 6/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

e) Partyzánský běh – SDH Nemochovice a SDH Brankovice se dohodli, že uspořádají běh „Po 
stopách partyzánského oddílu Olga“ z Brankovic do Nemochovic a zpět. Tento běh byl tradicí 
několik let před asi 30 až 40 lety, poslední ročník se běžel v roce 1989. Součástí programu bude i 
překážkový běh – určený pro hasiče a zdatné běžce. Pořadatelé žádají obec o příspěvek ve výši 
2.000,- Kč. Byla předložena darovací smlouva. 
Usnesení č. 6/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na akci „Po stopách partyzánského oddílu Olga“ 
na částku 2.000,- Kč SDH Nemochovice. 
Hlasování č. 6/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
f) Ukliďme Česko – SDH Nemochovice se zapojil do akce, která se koná 6. 4. Sraz místních 
účastníků bude v 9.00 hodin před obecním úřadem. 
 
g) Dekorativní hrnky  – v lednu nám byly dodány omalovánky Vyškovsko se vzorkem hrnku, na 
kterém jsou zobrazeny motivy z naší obce – zpracované v omalovánkách – pomníky, MŠ, rybníček 
atd. Dále byl na hrnky vyobrazen obecní znak a název obce. Bylo objednáno 100 ks. Budou 
použity k propagaci obce. Prodejní cena bude dle skutečných nákladů, což je 105,- Kč za 1 kus. 
Zakoupit ho bude možné na obecním úřadě.      



 

h) Beseda s Lad. Vernerem – pan starosta informoval, že 26. 4. proběhne v sále KD beseda 

s Ladislavem Vernerem – posledním žijícím zakládajícím členem Partyzánského oddílu Olga. Je 

mu 92 let. 
 
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 21. 3. 2019 
ve 21.15 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 26. 3. 2019 
Eva Machálková   
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek, v.r. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Ondřej Machálek, v.r., Radomil Novák, v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 26. 3. 2019   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  11. 4. 2019   


