
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 10  

ze dne 13. 2. 2020 
 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil desáté 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 5. 2. 2020. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Radomila Nováka, 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a pana Radomila 
Nováka, 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. Inventury k datu 31. 12. 2019 
 3. Pořízení DA pro JSDH 
 4. Žádost o dotaci na dětské hřiště 
 5. Smlouva o smlouvě budoucí E.on 
 6. Výstavba kolumbária 
 7. Různé 
 8. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Inventury k datu 31. 12. 2019 – paní Verešová přečetla inventarizační zprávu obce 
Nemochovice za rok 2019. 2019, ve které je zahrnut i majetek, který bude vyřazen. Inventura byla 
provedena ve všech obecních budovách k datu 31. 12. 2019.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu obce Nemochovice za rok 2019 o stavu 
majetku k 31. 12. 2019.  
Hlasování č. 2:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0.    
 

3. Pořízení DA pro JSDH – přítomní byli seznámeni s průběhem jednání na HZS v Brně – kde 
byly projednávány dotační technické podmínky nových DA pro JSDH. Cena za automobil je od 
nového roku 1210 tis. Kč (v minulém roce 1100 tis. Kč v žádosti o dotaci). Zvýšení ceny je o 110 
tis. Kč. 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení DA pro JSDH Nemochovice za cenu 1210 tis. Kč. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.a) Žádost o dotaci na dětské hřiště v MŠ – pan starosta informoval o možnosti získat dotaci na 
hřiště MŠ z JMK ve výši 200 tis. Kč. Na hřišti je nutná výměna dopadové plochy – je popraskaná, 
spáry rozlepené, vznikají mezery, materiál je vybledlý (nestálé barvy) – povrch je pro pohyb dětí 
nebezpečný. Bude zpracována žádost o dotaci.  
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování žádosti o dotaci na „Výměnu dopadové plochy na hřišti 
MŠ“. 
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 



4.b) Dotace „Oranžové hřiště“ – pan starosta informoval o možnosti požádat o dotaci na dětská 
hřiště. Bude požádáno o dotaci na „Opravu povrchu dětského hřiště“.  
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na „Opravu povrchu dětského hřiště“ z ČEZ. 
Hlasování č. 4/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Smlouva o smlouvě budoucí E.on – přítomní byli seznámeni se zněním Smlouvy o smlouvě 

budoucí E.on „Nemochovice NN, Nováková“. Odměna je sjednaná na 1000,- Kč.    
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí E.on „Nemochovice NN, Nováková“. 
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Výstavba kolumbária – pan starosta informoval o možnosti výstavby kolumbária na místním 
hřbitově – předběžný rozpočet ve výši 140 tis.Kč. 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu kolumbária na místním hřbitově – rozpočet 140 tis. Kč. 
Hlasování č.6:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

7. Různé: a) Zrušení práva zpětné koupě – pan Jakub Doupovec požádal o zrušení práva zpětné 
koupě na parc. č. 4026/6. Podmínky byly splněny. Byla předložena „Smlouva o zrušení výhrady 
zpráva zpětné koupě“ 
Usnesení č. 7/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zrušení výhrady práva zpětné koupě“ na parc. č. 
4026/6. 
Hlasování č.7/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Žádost p. Nožičky a p. Kořínkové – žádají o odkup parc. č. 19 o výměře 633 m2. Parcela je 

dle územního plánu určena k zastavění. Žadatelé by chtěli na parcele postavit rodinný dům. Byla 

navržena cena 15,- Kč/m2. 
Usnesení č. 7/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 19 o výměře 633 m2 za cenu 15,- Kč/m2 panu 
Michalu Nožičkovi a paní Michale Kořínkové. 
Hlasování č.7/b: pro 8, proti 1, zdržel se 0. 
 

c) Žádost o dřevo pro Myslivecký spolek – pan starosta informoval, že Myslivecký spolek 

požádal obec o poskytnutí dřeva – suchárů z obecního lesa na opravu posedů. Pan Petr Přikryl 

označí vhodné dřevo. 
Usnesení č. 7/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dřeva z obecního lesa pro potřeby Mysliveckého spolku 
Habřina. 
Hlasování č. 7/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

d) Žádost o dar Mysliveckému spolku Habřina - pan starosta informoval o žádosti o dar na 

provoz Mysliveckého spolku Habřina Nemochovice ve výši 20 tis. Kč.   
Usnesení č. 7/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar na provoz Mysliveckého spolku Habřina Nemochovice ve výši 
20 tis. Kč a darovací smlouvu. 
Hlasování č. 7/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

e) Žádost sl. Procházkové – žádá o schválení stavby přístřešku pro koně a seníku na parc. č. 

4180/1. Zastupitelé souhlasí, ale požadují sdělení, jak budou likvidovány hnoje a močůvka. 
Usnesení č. 7/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu přístřešku a seníku pro koně.  
Hlasování č. 7/e: pro 6, proti 2, zdržel se 1. 
 

f) Ozvučení na kulturní akce – pan starosta informoval o žádosti o dotaci vrámci svazku obcí 
Mezihoří na „Pořízení mobiliáře pro SO Mezihoří“. Vrámci této žádosti chceme požádat o pořízení 
ozvučení na kulturní akce. Pokud dotace nebude přiznána obec ozvučení zakoupí na své náklady. 



Usnesení č. 7/f: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení ozvučení na kulturní akce – žádost o dotaci „Pořízení 
mobiliáře pro SO Mezihoří“.  
Hlasování č. 7/f: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
g) Dotace na podporu provozu venkovských prodejen  – pan starosta informoval, že požádáme 
o dotaci pro prodejnu smíšeného zboží, kterou má od obce pronajatou pan Vratislav Hájek. Pan 
starosta navrhl, že bude požádáno o dotaci ve výši 25 tis. Kč, vlastní zdroje budou činit 25 tis. Kč.  
Usnesení č. 7/g: 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z JMK v rámci Podpory provozu venkovských 
prodejen ve výši 25 tis. Kč. 
Hlasování č. 7/g: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
h) Kontejnery – pan starosta reagoval na připomínky občanů, že by bylo vhodné přidat kontejnery 
na odpad – na papír a plasty. Kontejnery na tyto suroviny jsou většinou přeplněné a nestačí. Pan 
starosta zajistí zvýšení počtu kontejnerů na plasty a papír.  
Usnesení č. 7/h: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení počtu kontejnerů na plasty a papír. 
Hlasování č. 7/h: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
ch) Oleje – pan starosta informoval, že obec musí zajistit sběr přepálených olejů z domácností. 
Přišla nám nabídka na odvoz. Pan starosta bude jednat s firmou, která zajišťuje odvoz olejů. 
 
i) Vrácení parc. č. 4026/11 – manželé Pečínkovi vrátí parc. č. 4026/11 v k. ú. Nemochovice obci. 
Byla předložena kupní smlouva. Parcela bude vrácena za kupní cenu 5.000,- Kč, tak jak bylo 
ujednáno v kupní smlouvě s výhradou práva zpětné koupě.  
Usnesení č. 7/i: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na nákup parc. č. 4026/11 v k. ú. Nemochovice za 
5.000,- Kč.  
Hlasování č. 7/i: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
j) Rozpočtové opatření č. 1 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 1, které schválil starosta 
obce. Zvyšuje rozpočet o částku 81 tis. Kč v měsíci lednu. Ve výnosech o částku 16 tis. Kč a 
nákladech 81 tis. Kč s použitím financování ve výši 65 tis. Kč.  
Usnesení č. 7/j: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.  
Hlasování č. 7/j: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
k) Rozpočtové opatření č. 2 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 2, které schválil starosta 
obce. Zvyšuje rozpočet o částku 141 tis. Kč ve výnosech i nákladech v měsíci únoru.  
Usnesení č. 7/k: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2.  
Hlasování č. 7/k: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Ukončení – pan starosta prohlásil zasedání dne 13. 2. 2020 ve 21.05 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne   21. 2. 2020 
Eva Machálková      Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová, v.r.; Radomil Novák, v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 21. 2. 2020   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  9. 3. 2020   


