Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 6
ze dne 6. 6. 2019
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil šesté 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 29. 5. 2019.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka a pana Zdeňka Machálka,
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Usnesení č. 1/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka a pana Zdeňka
Machálka 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 dotaci z JMK
3. Smlouva o zřízení věcného břemene E.on
4. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6
5. Směna pozemků
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Smlouva o dotaci z PRV JMK – pan starosta přečetl Smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JMK
č. JMK 057842/19/ORR ve výši 76 tis. Kč na akci „Dovybavení hřiště mateřské školy“.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057842/19/ORR ve
výši 76 tis. Kč na akci „Dovybavení hřiště mateřské školy“.
Hlasování č. 2:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
3. Smlouva o zřízení věcného břemene – byl předložen návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene na akci „Nemochovice NN Procházková“ s firmou E.on.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Nemochovice
NN Procházková“.
Hlasování č. 3:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
4. a) Rozpočtové opatření č. 4 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 4, které zvyšuje
rozpočet v příjmech o 40 tis. Kč a ve výdajích o 40 tis. Kč v účetnictví měsíce dubna. Opatření
schválil v dubnu starosta obce.
Usnesení č. 4/a:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování č. 4/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.

b) Rozpočtové opatření č. 5 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 5, které zvyšuje
rozpočet v příjmech o 121 tis. Kč, ve výdajích o 126 tis. Kč s použitím financování ve výši 5 tis.
Kč na straně MD v účetnictví měsíce května. Opatření schválil v květnu starosta obce.
Usnesení č. 4/b:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Hlasování č. 4/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Rozpočtové opatření č. 6 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6, které zvýší
rozpočet v příjmech (strana MD) s použitím financování ve výši 60 tis. Kč a výdajích o 60 tis. Kč
v účetnictví měsíce června.
Usnesení č. 4/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, které zvýší rozpočet v příjmech s použitím
financování ve výši 60 tis. Kč a výdajích o částku 60 tis. Kč v účetnictví měsíce června.
Hlasování č. 4/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
5. Směna pozemků – přítomní byli seznámeni s geometrickým plánem navrhované směny
pozemků. Parc. č. 1411/13 o výměře 163 m2 bude směněna za parc. č. 3094/37 o výměře 35 m2 a
parc. č. 4026/93 o výměře 128 m2 – výměra je stejná – bez doplatku. Záměr obce byl vyvěšen na
úřední desce i elektronické úřední desce od 20. 5. 2019. Pan starosta předložil směnnou smlouvu
mezi Obcí Nemochovice a panem Karlem Kvapilem.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Nemochovice a panem Karlem
Kvapilem. Parc. č. 1411/13 o výměře 163 m2 bude směněna za parc. č. 3094/37 o výměře 385 m2
a parc. č. 4026/93 o výměře 128 m2.
Hlasování č. 5:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
6. a) Individuální dotace – pan starosta informoval, že byla podána žádost o individuální dotaci z
JMK na „Rozšíření veřejného osvětlení – větev B“. Rozpočet na akci činí 300.500,- Kč. Žádost
byla o 200 tis. Kč dotace.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci na akci „Rozšíření veřejného osvětlení
– větev B“ ve výši 200 tis. Kč.
Hlasování č. 6/a:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
b) Dotace pro JSDH – pan starosta informoval, že dotaci pro hasiče nám na kraji neschválili.
Proto byla podána nová žádost o individuální dotaci na „Dovybavení JSDH Nemochovice“.
Rozpočet akce je ve výši 72 tis. Kč. Žádost byla o 50 tis. Kč.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o individuální dotaci z JMK na akci „Dovybavení JSDH
Nemochovice“ ve výši 50 tis. Kč.
Hlasování č. 6/b:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Dotace na dopravní automobil pro JSDH – pan starosta informoval o možnosti požádat o
dotaci na dopravní automobil pro JSDH – dodávku. Ministerstvo vnitra na tyto automobily
přispívá částkou 450 tis. Kč a kraj 300 tis. Kč. CSS Mezihoří nám zpracují žádost o dotaci.
Usnesení č. 6/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na dopravní automobil pro JSDH.
Hlasování č. 6/c:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
d) Dotace na mobiliář SO Mezihoří – dotace z JMK nebyla schválena – naše obec žádala o párty
stan.
e) Oprava partyzánského hrobu – v současné době probíhají práce na opravě válečného hrobu.
Dotaci už jsme dostali na účet. Práce mají být hotové do 30. 11. 2019.

f) Připomínka p. Zajíčkové – bylo by vhodné pořídit ozvučovací zařízení k využití při kulturních
akcích, hlavně ve venkovních prostorách. Zastupitelé schválili nákup. Pan starosta zjistí možnosti.
Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení ozvučovacího zařízení pro pořádání kulturních akcí.
Hlasování č. 6/f:
pro
9,
proti 0,
zdržel se
0.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 6. 6. 2019
ve 21.40 hodin za ukončené.
Zapsala dne 12. 6. 2019
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Havránek, v.r.; Zdeněk Machálek, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

12. 6. 2019

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

28. 6. 2019

