
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 22  

ze dne 21. 3. 2013 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátédruhé 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 13. 3. 2013. 

Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 

usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Petra Přikryla, za 

zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  

Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Petra Přikryla, za 

zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 

Hlasování č. 1/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen. 

Usnesení č. 1/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

 1. Zahájení  

 2. Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

 3. Dotace na rok 2013 

 4. Hospodářský výsledek PO MŠ 

 5. Různé 

 6. Ukončení 

 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

Byl přečten zápis z minulého jednání. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 1 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1, které zvýšilo 

rozpočet ve výši 72 tisíc Kč v příjmech i výdajích v měsíci lednu, obsahovalo zejména dotace na 

volby prezidenta a dotace na VPP. 

Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, dle návrhu. 

Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

Rozpočtové opatření č. 2 – p účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 2, které zvýší rozpočet 

v měsíci březnu o částku 30 tis. korun v příjmech i výdajích. 

Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, dle návrhu. 

Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Dotace na rok 2013 – pan starosta informoval o tom, že bylo požádáno o tyto dotace z JMK – 

na hasiče – bylo požádáno o částku 36.400,- (70 %) z celkové částky 52 tisíc Kč na obnovení 

výstroje a výzbroje. Dále bylo požádáno z JMK z Programu rozvoje venkova na akci „Výměna 

krovů a střešní krytiny na budově radnice“, kde předběžné výdaje byly vyčísleny na částku 408 tisíc 

Kč. Dotace může být pouze do 200 tisíc Kč tedy 50 %. Dále bylo požádáno na zrestaurování 

mramorového kříže u kostela Městský úřad v Bučovicích. Celkové náklady byly vyčísleny na 85 

tisíc Kč. Zatím nám není známo, kolikaprocentní dotace by měla být. Vzhledem ke špatnému stavu 

budovy společenského domu jsme zjistili, že bylo možné žádat dotaci na společenský dům ze SZIF 

Programu rozvoje venkova přes MAS Společná cesta z Rostěnic. Byla vypracována žádost o 

dotaci. V prosinci minulého roku bylo požádáno o dotaci na akci „Revitalizace údolní nivy“ 

v celkové částce 6.172.676,- Kč. Tato dotace by měla být ve výši 100 % z OPŽP. V loňském roce 

jsme měli požádáno na dovybavení MŠ nábytkem a DDHM (počítač, tiskárnu, televizi) – dotaci 



jsme nedostali. Bylo nám sděleno, že máme požádat znovu letos. Požádali jsme o 180 tis. Kč, což 

by byla 90 % dotace. Začátkem března nám bylo sděleno, že jsme dotaci získali. Pan starosta přečetl 

návrh smlouvy o přidělení dotace. 

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o přidělení dotace na „Dovybavení mateřské školy 

DDHM“ ve výši 180.000,- Kč. 

Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Hospodářský výsledek PO MŠ – ředitelka MŠ požádala zastupitelstvo obce o projednání 

hospodářského výsledku hospodaření PO MŠ. Hospodářský výsledek je ve výši 19.944,67 Kč. 

Zároveň ředitelka žádá o převedení do rezervního fondu školy.   

Usnesení č. 4:  

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ ve výši 19.944,67 Kč a jeho převedení 

do rezervního fondu PO MŠ. 

Hlasování č. 4/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Různé: 

a) Žádost Charity – Agentury domácí péče Bučovice – žádají příspěvek na svoji činnost. Agentura 

domácí péče z Bučovic jsou zdravotní sestřičky, které jezdí po obcích a ošetřují většinou starší 

občany nebo lidi po úrazech, když se vrátí z nemocnice. Zajišťují domácí rehabilitace, injekce atd. 

Bylo navrženo, že přispějeme částkou 5.000,-. 

Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost Charitě – Agentuře domácí péče v Bučovicích 

částku 5.000,- Kč. 

Hlasování 5/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

b) Žádost – věcné břemeno na plynovou přípojku – Přišel návrh na věcné břemeno na plynovou 

přípojku od firmy Ekoplan na základě pověření plynařů. Po telefonickém hovoru se pan starosta 

dověděl, že tato firma s plynárnou připravují ještě jedno věcné břemeno. Věcná břemena budou tedy 

projednána společně na příštím zasedání. 

c) Žádost o přípěvek na babybox ve Vyškově – bylo navrženo 5.000,- Kč. 

Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na babybox ve Vyškově ve výši 5.000,- Kč. 

Hlasování č. 5/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

d) Dopis Policie ČR – informace k chování občanů na místě činu - desatero. Bude zveřejněno na 

vývěskách. 

e) Kostel – p. starosta informoval o stavu rekonstrukce kostela. Farnost Chvalkovice nás žádá o 

příspěvek 81.000,- Kč, protože je třeba zaplatit 56.000,- Kč za projekt a 25.000,- Kč za průzkum. 

Tyto výdaje jsou uznatelnými náklady. Dostaneme 90 % po ukončení akce zpátky. Pan farář chce 

uskutečnit sbírku po obci, předložil nám návrh dopisu občanům, kde vysvětluje situaci s kostelem. 

Sbírka by měla proběhnout během měsíce května. Pokud se podaří získat sbírkou nějaké prostředky, 

o to méně bude příspívat na obnovu kostela obec, i když náklady budou vyšší než se plánovalo. 

Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Farnosti Chvalkovice ve výši 81.000,- Kč na projekt a 

průzkum kostela. 

Hlasování č. 5/e:  pro 9,  proti 0,  zdržel se 0.  

f) Společenský dům – komín – na minulém zasedání byl projednáván stav společenského domu. 

Bylo požádáno o dotaci ze SZIF přes MAS Společná cesta Rostěnice. Dotace měla být 70 % a náš 

projekt byl vyčíslen na 970 tis. Kč z toho 585 tis. dotace. MAS po podání žádostí provedlo 

veřejnou obhajobu, po které bylo oznámeno, které projekty dotaci dostanou, a které ne. Náš projekt 

neprošel, polovina podaných žádostí projektů neprošla. Dále bylo projednáno vybudování komína 

v hospodě. Po prohlédnutí hospody odborníkem, bylo navrženo znovu zprovoznění – postavení 

nového komína. Výdaje jen na materiál budou kolem 30 tisíc Kč. 

Usnesení č. 5/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje znovu zprovoznění komína v hospodě. 



Hlasování č. 5/f: pro 7, proti 1, zdržel se 1. 

g) Dopis z JMK -  návrh darovací smlouvy na parcele č. 3113 – silnice z Nemochovic do Brankovic 

(po železný most), kterou vlastníme. Její účetní hodnota je 337 tis. Kč. Už při jednání s SÚS 

Vyškov v minulém roce pan starosta požadoval směnu. JMK ovšem nemá v našem katastru žádný 

pozemek, proto není možná směna.  

Usnesení č. 5/g: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh darovací smlouvy na parcelu PK č. 3113 v k. ú. 

Nemochovice z vlastnictví naší obce do vlastnictví Jihomoravského kraje. 

Hlasování č. 5/g: pro 0, proti 9, zdržel se 0. 

h) Úvěr – p Hofírek informoval o jednáních s KB Vyškov a Českou spořitelnou kvůli 

dlouhodobému úvěru. Je třeba vyřešit možnosti předčasných splátek a zvýšení splátek. 

Usnesení č. 5/h: 

Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu Hofírka k jednání s KB Vyškov a Českou spořitelnou 

Vyškov kvůli dlouhodobému úvěru. 

Hlasování č. 5/h: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

i) Pomník u zastávky – pan starosta má nabídku na novou desku na pomník u zastávky z litiny. 

Bylo by možné i ulití zbraní z litiny (kopie z pomníku), tak jak to bylo původně u pomníku (než to 

bylo ukradeno). Ulití těchto částí pomníku bylo vyčísleno na asi 30 tis. Kč. Pomník je třeba celý 

zrekonstruovat, nově osázet a opravit mramorové desky. Dále pan starosta informoval o tom, že po 

opravě pomníku u obecního úřadu by bylo vhodné vybudovat nový chodník k pomníku. Dlažba se 

rozpadá.  

Usnesení č. 5/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje navrhované opravy pomníků. 

Hlasování č. 5/i: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

j) Internetové stránky obce – asi před rokem jsme se dohodli, že Alena Havránková udělá nové 

stránky na nové adrese. Do současné doby nejsou pořádně dodělané a je třeba je doplnit. Po 

telefonické dohodě se starostou, slečna Havránková by chtěla ukončit spolupráci pro velké pracovní 

vytížení. Pan starosta se předběžně dohodl s p. Kolofíkem, který spravuje stránky několika okolním 

obcím. Schůzka za účasti s. Havránkové i p. Kolofíka bude v neděli 24. 3. 

k) Výběrové řízení VPP – máme schváleny 2 zaměstnance jednu ženu a jednoho muže. V pátek 29. 

3. bude výběrové řízení na obecním úřadě. Nástup bude k datu 8. 4. 2013. Výběrového řízení se 

zúčastní i někteří členové zastupitelstva obce. 

l) Ukončení pracovního poměru p. Janalíkové – p. Janalíková chce ukončit pracovní poměr na 

obci k datu 31. 3., kde pracuje jako uklízečka. P. Zajíčková bude od 15. 4. nastupovat po 

rodičovské dovolené. Bude jí změněna náplň práce - převezme úklid obecního úřadu po p. 

Janalíkové a další práce kolem budov a hřišť.  

m) Altán u budovy OÚ – pan starosta informoval, že je nutné přistavět k budově OÚ dřevěný altán 

pro uskladnění branek a pomůcek z víceúčelového hřiště, zároveň by sloužil i k odpočinku hrajících. 

Je připraveno dřevo z obecního lesa a v příštím týdnu by se měl začít budovat.  

n) Nákup DDHM – kvůli údržbě veškeré techniky v majetku obce bylo vhodné zakoupit 

vysokotlakou myčku (5.990,-) a olejový kompresor (3.570,-). Dále byly zakoupeny dle dohody 

v minulém roce do kulturního centra (kvůli akustice) záclonové tyče, záclony a závěsy (celkem za 

14.500,-).  

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 21. 3. 2013 

ve 21.10 hodin za ukončené. 

 

Zapsala dne 26. 3. 2013 

Eva Machálková  

        Starosta obce: 

Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v. r. 

Iveta Kvapilová v.r., Petr Přikryl v.r. 

 

Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 26. 3. 2013  



Sňato z úřední desky i elektronicky:  12. 4. 2013  


