
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 11  
ze dne 23. 4. 2020 

 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil jedenácté 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 15. 4. 2020.  
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 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, 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. Závěrečný účet za rok 2019 
 3. Účetní závěrka obce za rok 2019 
 4. Účetní závěrka MŠ za rok 2019 
 5. Výstavba chodníku u zastávky 
 6. Smlouva o dotaci s JMK na DA 
 7. Různé 
 8. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Všichni přítomní mají roušky a dodržují rozestupy 2 m od sebe. V současné době trvá nouzový 
stav.  
 
2. Závěrečný účet obce za rok 2019 – paní účetní seznámila přítomné se závěrečným účtem, 
přílohou č. 1 a přílohou č. 2. Závěrečný účet byl vyvěšen 12. 3. 2020.  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Nemochovice za rok 2019 bez výhrad.  
Hlasování č. 2:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0.    
 

3. Účetní závěrka obce za rok 2019 – přítomní byli seznámeni s výkazy účetní závěrky za rok 
2019. Byly odpovězeny dotazy k hospodaření. 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.a) Účetní závěrka PO MŠ za rok 2019 – paní účetní předložila výkazy PO MŠ za rok 2019.  
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ Nemochovice za rok 2019. 
Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.b) Hospodářský výsledek MŠ – paní účetní informovala, že hospodářský výsledek MŠ činil 
9.730,79 Kč. Bude převeden do rezervního fondu.  
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ ve výši 9.730,79 Kč do 
rezervního fondu. 
Hlasování č. 4/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 



 

5. Výstavba chodníku u zastávky – přítomní byli seznámeni se záměrem vybudovat nový 

chodník od zastávky po transformátor – délka asi 50 m – 75 m2. Pan starosta poptá alespoň tři 

firmy pro předběžný rozpočet.    
Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudovat chodník od zastávky po transformátor. 
Hlasování č. 5: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

6. Smlouva o dotaci s JMK na DA pro JSDH – pan starosta přečetl smlouvu na dotaci z JMK na 
DA pro JSDH Nemochovice ve výši 300 tis. Kč. Smlouva byla podepsaná starostou. 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK na pořízení DA pro JSDH 
Nemochovice. 
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

7. Různé: a) Zrušení práva zpětné koupě – manželé Kartusovi požádali o zrušení práva zpětné 
koupě na parc. č. 4026/12. 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. 
4026/12 v k. ú. Nemochovice. 
Hlasování č.7/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Pachtovní smlouva – Moravská krajina – pan starosta seznámil přítomné s návrhem 

pachtovní smlouvy firmy Moravská krajina. Podmínka je na 5 let s roční výpovědní lhůtou. Záměr 

obce byl vyvěšen 16. 9. 2019. 
Usnesení č. 7/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu na 5 let s roční výpovědní lhůtou.  
Hlasování č.7/b: pro 7, proti 1, zdržel se 1. 
 

c) Rozpočtové opatření č. 3 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 3, které schválil starosta 
obce. Zvýšil rozpočet o částku 40 tis. Kč v měsíci březnu. Ve výnosech o částku 10 tis. Kč a 
nákladech 40 tis. Kč s použitím financování ve výši 30 tis. Kč.  
Usnesení č. 7/c: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.  
Hlasování č. 7/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Rozpočtové opatření č. 4 – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 4, které schválil starosta 
obce. Zvýšil rozpočet o částku 140 tis. Kč v měsíci dubnu. Ve výnosech o částku 140 tis. Kč a 
nákladech 140 tis. Kč.  
Usnesení č. 7/d: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.  
Hlasování č. 7/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

e) Žádost o dar pro ČSV – pan starosta informoval, že Český svaz včelařů Chvalkovice žádá o 

dar na provoz ve výši 5000,- Kč. V naší obci je 10 činných včelařů. 
Usnesení č. 7/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ČSV Chvalkovice dle darovací smlouvy ve výši 
5.000,- Kč. 
Hlasování č. 7/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

f) Žádost o novou autobusovou zastávku - pan starosta informoval o žádosti od občanů o novou 

zastávku na horním konci. Firma Kordis se vyjádřila. Občané si musí vybrat spoje, o které mají 

zájem. Potom Kordis posoudí, zda je to možné a za jakých podmínek. Všechny spoje by na horní 

konec nemohly zajíždět kvůli návaznosti na vlakové spoje v Brankovicích a Nesovicích a další 

přípoje na autobusy. Dále by se musely náklady spojené se zvýšeným počtem kilometrů doplácet.   
 



 

g) Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek – dne 3. 6. 2020 v 17 hodin má 

proběhnout výběrové řízení na akci „Pořízení nového DA pro JSDH Nemochovice“. Výzva 

k podávání nabídek byla odeslána 14. 4. 2020. Do komise pro výběrové řízení byli navrženi: 

předseda – Lubomír Hofírek, členové – Zdeněk Machálek, Radomil Sedláček, Petr Přikryl, Alena 

Verešová.  
Usnesení č. 7/g: 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro 
výběrové řízení na „Pořízení nového DA pro JSDH Nemochovice“ dne 3. 6. 2020 dle návrhu.  
Hlasování č. 7/g: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 

h) Zvýšení počtu kontejnerů na plasty a papír – pan starosta už má rozjednáno s firmou 
Respono a.s., Vyškov. 
 
8. Ukončení – pan starosta prohlásil zasedání dne 23. 4. 2020 ve 21.25 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne  
28. 4. 2020 
Eva Machálková      Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
Ověřovatelé zápisu:  
Blanka Zajíčková, v.r.; Ondřej Machálek, v.r. 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 28. 4. 2020   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  14. 5. 2020   


