
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 8  

ze dne 3. 10. 2019 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil osmé 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 25. 9. 2019. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Zdeňka Havránka, za 
zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a pana Zdeňka Havránka, 
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. Stanovy svazku Obcí Mezihoří 
 3. Smlouva o dotaci z JMK – Rozšíření osvětlení 
 4. Smlouva o projednávání přestupků s Městem Bučovice 
 5. Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN Doupovec  
 6. Různé 
 7. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Stanovy svazku Obcí Mezihoří – pan starosta seznámil přítomné se změnami stanov.    
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy svazku Obcí Mezihoří.  
Hlasování č. 2:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.    
 

3. Smlouva o dotaci z JMK -  byla nám schválena dotace na akci „Rozšíření veřejného osvětlení – 
větev B“ ve výši 180 tis. Kč. Pan starosta předložil smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JMK č. 
JMK061543/19/OKH.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z rozpočtu JMK č. JMK061543/19/OKH 
na částku 180 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Smlouva o projednávání přestupků – přítomní byli seznámeni se zněním Veřejnoprávní 

smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem Bučovice a obcí 

Nemochovice a zvýšením odměny za projednávání přestupků. Zároveň bude udělena plná moc 

Městu Bučovice pro řízení o udělení souhlasu s uzavřením uvedené smlouvy.   
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání 
přestupků, mezi městem Bučovice a obcí Nemochovice a plnou moc pro řízení o udělení souhlasu 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi městem 
Bučovice a obcí Nemochovice. 
Hlasování č. 4: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



5. Smlouva o smlouvě budoucí – byl přečten návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene s firmou E.on na akci „Nemochovice NN Doupovec“. Vyčíslená odměna je 

1.000,- Kč.    
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
s firmou E.on na akci „Nemochovice NN Doupovec“. 
Hlasování č.5:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Různé 
a) Dotace na hasičské auto – byla nám schválena dotace na dopravní automobil pro SDH ve výši 
450 tis. Kč. Bylo to zveřejněno na stránkách Ministerstva vnitra. 
 

b) Dotace na „Obnovu márnice….“ – byla nám schválena dotace na akci „Obnova márnice – 
hřbitov v obci Nemochovice“. V měsíci září započaly práce na této akci. 
 

c) Veřejné osvětlení Novák – pan starosta informoval, že světlo k domu čp. 104 bude vybudováno 
ještě v letošním roce. Na minulém zasedání byl předložen rozpočet. 
 

d) Naviják do lesa – pan starosta informoval, že je možné požádat o dotaci na naviják za traktor, 

určený pro les. Necháme zpracovat žádost o dotaci na naviják. Pan starosta zjistí ceny.   
Usnesení č. 6/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování žádosti o dotaci na naviják s příslušenstvím. 
Hlasování č. 6/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

e) Rozpočtové opatření č. 8 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 8, které zvýšilo rozpočet 

v příjmech s použitím financování o 18 tis. Kč a výdajích o 18 tis. Kč v měsíci srpnu. Opatření 

schválil 31. 8. starosta obce. 
Usnesení č. 6/e: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8.  
Hlasování č. 6/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

f) Rozpočtové opatření č. 9 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 9, které zvýšilo rozpočet 
v příjmech s použitím financování o 445 tis. Kč a výdajích o 445 tis. Kč v měsíci září.  
Usnesení č. 6/f: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.  
Hlasování č. 6/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

g) Připomínka p. M. Nováka – zda by nebylo možné Obecně závaznou vyhlášku o čistotě a 
pořádku změnit – dobu sekání trávy, řezání atd. Požaduje, aby v neděli dopoledne bylo sekání atd. 
povoleno. V současné době je v neděli zakázáno sekání trávy, řezání atd. Zastupitelé nesouhlasí se 
změnou.   
Usnesení č. 6/g: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu Obecně závazné vyhlášky o čistotě a pořádku. 
Hlasování č. 6/g: pro 5, proti 2, zdržel se 1. 
 

h) Komunikace Špitálky – pan starosta informoval, že zpevněná komunikace k domu pana 
Remiáše je už hotová za 180.910,- Kč. V měsíci srpnu byla investice zařazena do majetku obce. 
 

ch) Rozpočtové opatření č. 10 - paní účetní seznámila přítomné s návrhem rozpočtového opatření 
č. 10, kde bude zvýšen rozpočet v příjmech i výdajích o částku 237 tis. Kč. 
Usnesení č. 6/ch: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10.  
Hlasování č. 6/ch: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
i) Žádost o příspěvek pro ČSV – pan starosta přečetl žádost o příspěvek na provoz. Navrhl, že 
poskytneme 5 tis. Kč, jako dar. Návrh darovací smlouvy byl přečten. 
Usnesení č. 6/ch: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 5 tis. Kč  pro ČSV Chvalkovice a darovací smlouvu.  
Hlasování č. 6/ch: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 



7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 3. 10. 2019 
ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 9. 10. 2019 
Eva Machálková   
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Petr Přikryl, v.r.; Zdeněk Havránek, v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 9. 10. 2019   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  25. 10. 2019   


