
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 12  

ze dne 3. 6. 2020 
 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvanácté 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 26. 5. 2020.  
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka a pana Radomila 
Sedláčka, za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Havránka a pana Radomila 
Sedláčka, 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. Smlouva o dotaci z PRV JMK 
 3. Smlouva na společný nákup energií na rok 2020 
 4. Dotace na DA pro JSDH 
 5. Různé 
 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Smlouva o dotaci z PRV JMK – pan starosta přečetl smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. JMK064860/20/ORR z dotačního programu Podpora provozu 
venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020. Dotace bude 25 tis. Kč. Vlastní zdroje 
k dotaci činí 25 tis. Kč.   
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 
JMK064860/20ORR z dotačního programu na „Podporu provozu venkovských prodejen v JMK“ 
na dotaci ve výši 25. tis. Kč. 
Hlasování č. 2:  pro 8,  proti 0,  zdržel se 0.    
 

3. Smlouva na společný nákup energií na rok 2021 – přítomní byli seznámeni se smlouvou na 
společný nákup energií na rok 2021, který zabezpečuje Obec Blatnička.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na společný nákup energií na rok 2021 s Obcí Blatnička. 
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

4.a) Dotace na DA pro JSDH – dnes proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásily tři firmy. 
Vítěznou nabídku měla firma CARent, a.s. Brno.  
Usnesení č. 4/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vítěze výběrového řízení pro „Pořízení nového DA pro JSDH 
Nemochovice“ firmu CARent, a.s., Brno. 
Hlasování č. 4/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.b) Vlastní zdroje k dotaci na DA – pan starosta informoval, že dopravní automobil pro JSDH 
bude pořízení z dotace z MV ve výši 450 tis. Kč a z dotace z JMK ve výši 300 tis. Kč. Dnes 
proběhlo výběrové řízení a cena vítězné nabídky je 1 233 157,- Kč včetně DPH. Vlastní zdroje,  



 
 
které budou uhrazeny z prostředků na běžném účtu u KB činí 483 157,- Kč včetně DPH. O tuto 
částku bude navýšen rozpočet k čerpání vlastních zdrojů k dotaci na „Pořízení nového dopravního 
automobilu pro JSDH Nemochovice“ v účetnictví měsíce června rozpočtovým opatřením č. 6.   
Usnesení č. 4/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 483 157,- Kč k pokrytí vlastních zdrojů k dotaci na 
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Nemochovice“ ze zůstatku na běžném účtu u 
KB. 
Hlasování č. 4/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé 
a) Pachtovní smlouva – Moravská krajina – pan starosta jednal s p. Novotným – jednatelem 
firmy Moravská krajina. Podmínka obce je na 5 let s roční výpovědní lhůtou. 
Usnesení č. 5/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu na dobu 5 let s roční výpovědní lhůtou. 
Hlasování č.5/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Komunikace u transformátoru – pan starosta informoval, že třeba vybudovat komunikaci 

k čp. 104. Pan starosta předložil 3 nabídky. Nejnižší nabídka byla ve výši 242 tis. Kč od firmy 

Bajer, Letonice.  
Usnesení č. 5/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování komunikace u transformátoru firmou Bajer, Letonice 
dle nabídky.  
Hlasování č. 5/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

c) Kolumbárium – v červenci bude vybudováno na místním hřbitově kolumbárium firmou Antl, 
Mouchnice. Předběžný rozpočet 142 tis. Kč.  
Usnesení č. 5/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování kolumbária na místním hřbitově firmou Antl, 
Mouchnice dle nabídky.  
Hlasování č. 5/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
d) Chodník od zastávky k transformátoru – pan řekl, že v červenci bude vybudován chodník od 
zastávky k transformátoru firmou MiRa Engeneering, s.r.o., Brno – předběžný rozpočet 130 tis. 
Kč.  
Usnesení č. 5/d: 
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování chodníku od zastávky k transformátoru firmou MiRa 
Engeneering, s.r.o., Brno dle nabídky.  
Hlasování č. 5/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

e) Žádost p. Karla Kvapila – pan starosta informoval, že pan Kvapil žádá o příspěvek na 

příjezdovou cestu k jeho dvoru. Každý majitel domu si příjezdové cesty k domům buduje na své 

náklady. 
Usnesení č. 5/e: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na příjezdovou cestu ke dvoru p. Kvapila. 
Hlasování č. 5/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

f) Rozpočtové opatření č. 5 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5, které 

schválil starosta obce v měsíci květnu. Výnosy byly zvýšeny o 5 tis. Kč, náklady o 18,5 tis. Kč 

s použitím financování ve výši 13,5 tis. Kč.  
Usnesení č. 5/f: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.  
Hlasování č. 5/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



 

 

g) Rozpočtové opatření č. 6 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6, které 

schválil starosta obce v měsíci červnu. Výnosy byly zvýšeny o 26 tis. Kč, náklady o 91 tis. Kč 

s použitím financování ve výši 65 tis. Kč.  
Usnesení č. 5/g: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6.  
Hlasování č. 5/g: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
h) Výběrové řízení – v měsíci červenci bude vypsáno výběrové řízení na akci „Oprava povrchu 
dětského hřiště v Nemochovicích“. Pro výběrové řízení bude zřízena komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení – předseda Radomil Sedláček, členové – Zdeněk Machálek, Petr 
Přikryl, Alena Verešová, Blanka Zajíčková. Termín výběrového řízení bude upřesněn. 
Usnesení č. 5/h: 
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „Oprava 
povrchu dětského hřiště v Nemochovicích“ v tomto složení: předseda – Radomil Sedláček, členové 
– Zdeněk Machálek, Petr Přikryl, Alena Verešová, Blanka Zajíčková   
Hlasování č. 5/h: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
ch) Výběrové řízení – v měsíci červenci bude vypsáno výběrové řízení na akci „Výměna 
dopadové plochy na hřišti MŠ“. Pro výběrové řízení bude zřízena komise pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení – předseda Radomil Sedláček, členové – Zdeněk Machálek, Petr 
Přikryl, Alena Verešová, Blanka Zajíčková. Termín výběrového řízení bude upřesněn. 
Usnesení č. 5/ch: 
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro akci „Výměna 
dopadové plochy na hřišti MŠ“ v tomto složení: předseda – Radomil Sedláček, členové – Zdeněk 
Machálek, Petr Přikryl, Alena Verešová, Blanka Zajíčková   
Hlasování č. 5/ch: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Ukončení – pan starosta prohlásil zasedání dne 3. 6. 2020 ve 21.10 hodin za ukončené. 
 
 
 
Zapsala dne 9. 6. 2020 
Eva Machálková      Starosta obce: 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Zdeněk Havránek, v.r.; Radomil Sedláček, v.r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 9. 6. 2020   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  25. 6. 2020   


