Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 7
ze dne 18. 7. 2019
Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil sedmé 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 10. 7. 2019.
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce
usnášeníschopné.
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 a za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.
Hlasování č. 1/a:
pro
6,
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. Dodávky energií obecních budov
3. Přijetí dotace z MMR
4. Rozpočtové opatření č. 7
5. Investiční akce v roce 2019
6. Různé
7. Ukončení
Hlasování č. 1/b :
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
2. Dodávky energií obecních budov – pan starosta přečetl návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí
Nemochovice a Obcí Blatnička na zabezpečení nákupu energií na rok 2020. Obec Blatnička
zabezpečuje pro obce nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolupráci mezi Obcí Nemochovice a Obcí
Blatnička na zabezpečení nákupu energií na rok 2020.
Hlasování č. 2:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
3. Přijetí dotace z MMR – byla nám schválena dotace na „Opravu páteřních chodníků……“ ve
výši 345.927,- Kč.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava páteřních chodníků – hřbitov
Nemochovice“ ve výši 345.927,- Kč.
Hlasování č. 3:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
4. Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 7, které zvýší rozpočet
v příjmech o 80 tis. Kč a výdajích o 80 tis. Kč v účetnictví měsíce července.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 7.
Hlasování č. 4:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.

5. Investiční akce v roce 2019 – pan starosta seznámil přítomné se záměrem, že ještě do konce
roku bychom měli vybudovat nové veřejné osvětlení k novému domu čp. 104 a zpevněnou
komunikaci k domu pana Remiáše. Pan starosta informoval o jednotlivých akcích – rozpočtech. Na
nové osvětlení je rozpočet ve výši 54.519,- Kč. Na zpevněnou komunikaci má pan starosta dvě
nabídky – jednu za 226 tis. Kč a druhou za 180 tis. Kč.
Usnesení č. 5/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování nového osvětlení k domu čp. 104 dle nabídnutého
rozpočtu.
Hlasování č.5/a:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
Usnesení č. 5/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování zpevněné komunikace k domu p. Remiáše za 180.910,Kč.
Hlasování č. 5/b:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
6. Různé
a) Žádost manželů Morongových – žádají o koupi parc. č. 4026/7 o výměře 1000 m2 pro stavbu
rodinného domu. Parcela bude prodána 1 m2 za 5,- Kč. Bude zřízeno právo zpětné koupě.
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 4.12. do 21. 12.
2018. Byla předložena kupní smlouva.
Usnesení č. 6/a:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Nemochovice a manžely Morongovými
na parc. č. 4026/7 o výměře 1000 m2 v k. ú. Nemochovice se zřízením práva zpětné koupě za cenu
1 m2 za 5,- Kč.
Hlasování č. 6/a:
pro
5,
proti 1,
zdržel se
0.
b) Žádost ošetřovatelské charity Bučovice – pan starosta přečetl žádost ošetřovatelské charity o
dar na provoz. Byl navržen dar ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 6/b:
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Nemochovice a Ošetřovatelskou
charitou Bučovice na dar ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování č. 6/b:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
c) Žádost Linky bezpečí – pan starosta přečetl žádost Linky bezpečí o příspěvek na provoz ve
výši 3.000,- Kč.
Usnesení č. 6/c:
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí.
Hlasování č. 6/c:
pro
0,
proti 4,
zdržel se
2.
d) Traktor Zetor 40 – pan starosta informoval, že obecní traktor Zetor 40 byl na technické
prohlídce a byla nám doporučena výměna pneumatik. Pan starosta předložil zjištěné ceny
z internetu. Byla vybrána firma Malík, Rostěnice – provede i přezutí.
Usnesení č. 6/c:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pneumatik i s přezutím, na traktor Zetor 40 od firmy Malík,
Rostěnice.
Hlasování č. 6/c:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
e) Informace z KB – pan starosta a účetní se zúčastnili schůzky v KB – využití volných
prostředků na účtech KB. Do příštího zasedání bude zpracována konkrétní nabídka využití
finančních prostředků, které obec nepotřebuje v nejbližších měsících.
f) Výběrové řízení – začátkem července byla předána Výzva k předložení nabídek třem firmám na
akci „Oprava páteřních chodníků – hřbitov Nemochovice“. Výběrové řízení proběhne 8. 8. 2019

v 17 hodin. Navržení členové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: předseda Lubomír Hofírek, členové – Zdeněk Machálek, Petr Přikryl, Radomil Sedláček, Alena Verešová.
Usnesení č. 6/f:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro
výběrové řízení na akci „Oprava páteřních chodníků – hřbitov Nemochovice“ dle návrhu.
Hlasování č. 6/f:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
g) Výběrové řízení – začátkem července byla předána Výzva k předložení nabídek třem firmám
na akci „Obnova márnice – hřbitov v obci Nemochovice“. Výběrové řízení proběhne dne 8. 8.
2019 v 18 hodin. Navržení členové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: předseda –
Lubomír Hofírek, členové – Zdeněk Machálek, Petr Přikryl, Radomil Sedláček, Alena Verešová.
Usnesení č. 6/g:
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro
výběrové řízení na akci „Obnova márnice – hřbitov v obci Nemochovice“ dle návrhu.
Hlasování č. 6/g:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
h) Závěrečný účet svazku Obcí Mezihoří – pan starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem
svazku Obcí Mezihoří, který byl schválen dne 21. 6. 2019.
Usnesení č. 6/h:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení závěrečného účtu svazku Obcí Mezihoří
Hlasování č. 6/h:
pro
6,
proti 0,
zdržel se
0.
7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 18. 7. 2019
ve 21.20 hodin za ukončené.
Zapsala dne 23. 7. 2019
Eva Machálková
Starosta obce:
Lubomír Hofírek v. r.
Ověřovatelé zápisu:
Blanka Zajíčková, v.r.; Ondřej Machálek, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky:

23. 7. 2019

Sňato z úřední desky, i elektronicky:

8. 8. 2019

