
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 9  

ze dne 19. 12. 2019 
 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil deváté 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 11. 12. 2019. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Blanku Zajíčkovou a pana Zdeňka 
Havránka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Blanku Zajíčkovou 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. Schválení rozpočtu na rok 2020 
 3. Rozpočtové opatření č. 11 a 12 
 4. Smlouva o smlouvě budoucí – NN, Kvapilová 
 5. Smlouva o příspěvku na sociální služby 
 6. Plán inventur 
 7. Různé 
 8. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Schválení rozpočtu na rok 2020 – paní účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2020. Je navržen 
jako přebytkový s použitím financování. Závazný ukazatel je §. Příjmy jsou navrženy ve výši  
5 340 tis. Kč, výdaje ve výši 5 016 tis. Kč a financování ve výši 324 tis. Kč (splátka úvěru). Návrh 
byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce od 3. 12. 2019 do 20. 12. 2019.   
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2020 jako přebytkový s použitím financování na 
paragrafy. Příjmy ve výši 5 340 tis. Kč, výdaje ve výši 5 016 tis. Kč a financování ve výši 324 tis. 
Kč  
Hlasování č. 2:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.    
 

3.a) Rozpočtové opatření č. 11 – přítomní byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 11, které 
zvýšilo rozpočet v příjmech o 660 tis. Kč, ve výdajích o částku 152 tis. Kč, s použitím financování 
ve výši 508 tis. Kč. Tato změna byla schválena starostou obce do účetnictví měsíce listopadu.  
Usnesení č. 3/a: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11. 
Hlasování č. 3/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

3.b) Rozpočtové opatření č. 12 – paní účetní předložila návrh rozpočtového opatření č. 12, které 
zvýší rozpočet v měsíci prosinci v příjmech o částku 290 tis. Kč, ve výdajích o částku 38 tis. Kč 
s použitím financování ve výši 252 tis. Kč.  
Usnesení č. 3/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12. 
Hlasování č. 3/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 



3.c) Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024 – paní účetní předložila návrh 
Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2024. V roce 2021 bude splacen dlouhodobý 
úvěr, který byl čerpán na výstavbu kulturního centra a hřišť.  
Usnesení č. 3/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2024. 
Hlasování č. 3/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

3.d) Rozpočet pro MŠ PO na rok 2020 – paní účetní předložila rozpočet mateřské školy ve výši 
300 tis. Kč.  
Usnesení č. 3/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020 pro MŠ PO Nemochovice. 
Hlasování č. 3/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.a) Smlouva o smlouvě budoucí – byl přečten návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene s firmou E.on na akci „Nemochovice NN Kvapilová“. Odměna je 1.300,- Kč.    
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
s firmou E.on na akci „Nemochovice NN Kvapilová“. Odměna je stanovena na 1 300,- Kč. 
Hlasování č.4/a:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.b) Smlouva o věcném břemenu – byl přečten návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene  

s firmou E.on na akci „Nemochovice NN IDA s.r.o.“. Vyčíslená odměna je 2.100,- Kč.    
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
s firmou E.on na akci „Nemochovice NN IDA s.r.o.“. 
Hlasování č.4/b:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Smlouva o příspěvku na sociální služby – přítomní byli seznámeni se zněním Smlouvy o 

příspěvku na sociální služby mezi městem Bučovice a obcí Nemochovice.    
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o příspěvku na sociální služby, mezi městem Bučovice 
a obcí Nemochovice. 
Hlasování č. 5: pro 0, proti 8, zdržel se 0. 
 

6. Plán inventur – byl přečten návrh plánu inventur, podle kterého budou provedeny inventury 
veškerého obecního majetku k datu 31. 12. 2019. 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k datu 31. 12. 2019. 
Hlasování č.6:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

7. Různé: a) Snížení příspěvku pro MŠ – ředitelka MŠ žádá o snížení rozpočtu na příspěvek na 
provoz pro MŠ Nemochovice o částku 20 tis. Kč. Snížení rozpočtu MŠ bude provedeno 
v rozpočtovém  opatření č .12. 
Usnesení č. 7/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení příspěvku na provoz pro MŠ Nemochovice o částku 20 tis. 
Kč. 
Hlasování č.7/a:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Žádost o dotaci – je možné požádat o dotaci z MMR na „Opravu povrchu dětského hřiště“ na 

parc. č. 32/5 v k. ú. Nemochovice. Povrch je popraskaný a spáry rozlepené, vznikají mezery, 

materiál pouští barvu. Hřiště bylo vybudováno v roce 2011. Je nutná výměna dopadové plochy. 

Bude zpracována žádost o dotaci. 
Usnesení č. 7/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na „Opravu povrchu dětského hřiště“ z 
MMR. 
Hlasování č.7/b:  pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



 c) Naviják do lesa – pan starosta informoval, že bylo požádáno o dotaci na naviják za traktor a 

dotace nám byla schválena. Byly nám dodány tři nabídky. Naviják bude zakoupen za nejnižší cenu 

od firmy Forest Meri, s.r.o. Slavkov u Brna.   
Usnesení č. 7/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení navijáku s příslušenstvím od firmy Forest Meri, s.r.o., 
Slavkov u Brna. 
Hlasování č. 7/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

d) Vyhláška o odpadech – pan starosta informoval o výši poplatku za odpad na rok 2020. V roce 

2019 byly zvýšeny náklady na svoz odpadů. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 byl poplatek v naší 

obci zvýšen, prozatím nebude nutné poplatek na rok 2020 zvyšovat. Zůstane ve výši 550,- Kč/rok 

za trvale bydlícího občana a 550,- Kč/rok chalupáři za chalupu.   
Usnesení č. 7/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpad na rok 2020 ve výši 550,- Kč/rok za trvale 
bydlícího občana a 550,- Kč/rok zaplatí chalupáři za chalupu 
Hlasování č. 7/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

e) Vyhláška o místním poplatku ze psů – byla zpracována nová vyhláška o místním poplatku ze 

psů. Poplatky zůstávají stejné jako doposud. Za 1 psa se bude platit 50,- Kč a za každého dalšího 

psa také 50,- Kč. Datum účinnosti bude po 15.denním vyvěšení od 6. 1. 2020. 
Usnesení č. 7/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Vyhlášku o místním poplatku ze psů s datem účinnosti od 6. 1. 
2020.  
Hlasování č. 7/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

f) Dotace DA pro hasiče – pan starosta informoval o schválení dotace na dopravní automobil pro 
hasiče – 450 tis. Kč z ministerstva vnitra a byla schválena i dotace z JMK ve výši 300 tis. Kč. 
V lednu proběhne porada pro příjemce dotací, kde bude řešeno vybavení a podmínky pořízení 
dopravního automobilu pro hasiče. Potom proběhne výběr dodavatele.  
 

g) Rekonstrukce mostů - projekt – v tomto roce zpracovávala firma Regioprojekt Brno projekt 
na rekonstrukci mostů. Vzhledem k tomu, že bude nutná přeložka vody a plynu, bude konečná 
cena za zpracování projektu zvýšena o 65 340,- Kč včetně DPH.   
Usnesení č. 7/g: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšené náklady na projekt k rekonstrukci mostů – přeložka vody a 
plynu o částku 65 340,- Kč. 
Hlasování č. 7/g: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

h) Projekt na veřejné osvětlení pro celou obec – pan starosta informoval, že je nutné zpracovat 
projekt na veřejné osvětlení pro celou obec. V příštích letech bude nutné osvětlení vybudovat nové. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2021 bude v naší obci budována nová kanalizace, bylo by vhodné 
potom provést vybudování nového osvětlení. Byla oslovena paní Svobodová z Nesovic, která 
vyčíslila náklady na projekt na částku 182 tis. Kč. 
Usnesení č. 7/h: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu na nové veřejné osvětlení pro celou obec za 182 
tis. Kč. 
Hlasování č. 7/h: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

ch) Směrnice o cestovních náhradách – pan starosta předložil ke schválení směrnici o cestovních 
náhradách. Byly zodpovězeny drobné připomínky.   
Usnesení č. 7/ch: 
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o cestovních náhradách. 
Hlasování č. 7/ch: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
i) Směrnice o veřejných zakázkách – pan starosta předložil ke schválení směrnici o veřejných 
zakázkách malého rozsahu. Byly zodpovězeny drobné připomínky.   
Usnesení č. 7/i: 



Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu. 
Hlasování č. 7/i: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
j) Kultura – paní Zajíčková informovala, že 4. 1. proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka a 31. 1. 
už 18. obecní ples.  
 
8. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 19. 12. 
2019 ve 21.35 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne  
27. 12. 2019 
Eva Machálková   
 
        Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Blanka Zajíčková, v.r.; Zdeněk Havránek, v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 27. 12. 2019   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  13. 1. 2020   


