
 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 13  
ze dne 3. 9. 2020 

 
 

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

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a paní Blanku Zajíčkovou, 
za zapisovatele zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Alenu Verešovou a paní Blanku 
Zajíčkovou, 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. Dotace v roce 2020 
 3. Rozpočtové opatření 
 4. Investiční akce v roce 2020 
 5. Různé 
 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

2. Dotace v roce 2020 – pan starosta informoval o získaných dotacích v tomto roce. 
Na naviják za traktor – dotace ve výši 40.390,- Kč 
Oprava povrchu dětského hřiště – dotace z MMR ve výši 290 tis. Kč 
Výměna dopadové plochy na hřišti MŠ – dotace z JMK 216 tis. Kč, dotace z ČEZ 200 tis. Kč 
Podpora provozu venkovských prodejen – dotace z JMK 25 tis. Kč 
Obnova márnice – dotace z MMR 140 tis. Kč – realizace 2019 – dotace vyplacena 2020  
 

3. Rozpočtové opatření č. 7 – paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7, které 

schválil starosta obce v měsíci srpnu. Výnosy byly zvýšeny o 400 tis. Kč, náklady o 249 tis. Kč 

s použitím financování ve výši 151 tis. Kč.  
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.  
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Investiční a neinvestiční akce v roce 2020 – pan starosta informoval o akcích, které byly 
provedeny do tohoto data: 
Kolumbárium na hřbitově – 142 tis. Kč 
Komunikace u transformátoru – 242 tis. Kč 
Oprava povrchu dětského hřiště – 418.434,94 Kč 
Výměna dopadové plochy na hřišti v MŠ – 451.492,14 Kč 
Chodník od zastávky k transformátoru – 130 tis. Kč 
 



 

 

 

5. Různé 
a) Žádost Altman – pan Altman požádal o zrušení práva zpětné koupě. Byla přečtena smlouva o 
zrušení práva zpětné koupě na parc. č. 4026/13 a st. parc. č. 278 v k. ú. Nemochovice. Byly 
splněny podmínky. 
Usnesení č. 5/a: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zrušení výhrady práva zpětné koupě na parc. č. 4026/13 a 
st. parc. č. 278 v k. ú. Nemochovice. 
Hlasování č.5/a: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

b) Žádost Domácí zdravotní péče Bučovice – pan starosta přečetl žádost Domácí zdravotní péče 

Bučovice o dar na provoz. Bylo navrženo 7.000,- Kč.  
Usnesení č. 5/b: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na dar ve výši 7.000,- Kč pro Domácí zdravotní 
péči Bučovice.  
Hlasování č. 5/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

c) Žádost p. Krzoka – o odkoupení parc. č. 4026/11, k výstavbě rodinného domu, s podmínkou 
práva zpětné koupě za cenu 1 m2 za 5,- Kč. Vzhledem k tomu, že uvedená parcela se nachází 
v části obce zvané Špitálky, určené k zastavění a parcely jsou postupně prodávány už od roku 2008 
je cena stejná pro všechny kupující v tomto území – odchylka z ceny obvyklé. Parcela byla 
začátkem roku vrácena manžely Pečínkovými. Záměr obce prodat pozemek byl vyvěšen od 10. 8. 
Byla předložena kupní smlouva. 
Usnesení č. 5/c: 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s výhradou práva zpětné koupě na parc. č. 4026/11 
za cenu 5,- Kč/m2 panu Petru Krzokovi.  
Hlasování č. 5/c: pro 4, proti 2, zdržel se 2. 
 
d) Prodloužení dohody s ÚP – pan starosta informoval o prodloužení dohody o vytvoření 
pracovních příležitostí na pana Lubomíra Vereše, která měla být ukončena k 30. 9. 2020. Dohoda 
byla prodloužena do 31. 1. 2021.   
Usnesení č. 5/d: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí do 31. 
1. 2021.  
Hlasování č. 5/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

e) Darovací smlouva – pan starosta přečetl darovací smlouvu na částku 50 tis. Kč na „Podporu 

provozu venkovské prodejny“ pro pana Vratislava Hájka. Polovina částky je z dotace z JMK. 
Usnesení č. 5/e: 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na částku 50 tis. Kč pro pana Vratislava Hájka na 
„Podporu provozu venkovské prodejny“. 
Hlasování č. 5/e: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

f) Závěrečný účet SO Mezihoří – pan starosta informoval o schválení závěrečného účtu SO 

Mezihoří.  
Usnesení č. 5/f: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet SO Mezihoří.  
Hlasování č. 5/f: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

g) Panely Špitálky – pan starosta informoval, že jsme získali opotřebované panely, které budou 

pokládány na polní cestu na Drahy.  
 
 
 



 
 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil zasedání dne 3. 9. 2020 ve 20.50 hodin za ukončené. 
 
 
Zapsala dne 8. 9. 2020 
Eva Machálková      Starosta obce: 
 
        Lubomír Hofírek v. r. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Alena Verešová, v.r.; Blanka Zajíčková, v.r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce, i elektronicky: 8. 9. 2020   
 
Sňato z úřední desky, i elektronicky:  25. 9. 2020   


