
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 23  

ze dne 18. 6. 2013 
 

 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátétřetí 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 10. 6. 2013. 

Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 

usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Radomila Sedláčka, 

za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  

Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Radomila 

Sedláčka, za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 

Hlasování č. 1/a:  pro 7, 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. 3 a 4 

 3. Závěrečný účet obce za rok 2012 

 4. Účetní závěrka obce a PO MŠ za rok 2012 

 5. Různé 

 6. Ukončení 

 Hlasování č. 1/b : pro 7 , proti 0, zdržel se 0. 

Byl přečten zápis z minulého jednání. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 3 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 3, které zvýšilo 

rozpočet ve výši 42 tisíc Kč v příjmech i výdajích v měsíci květnu. 

Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, dle návrhu. 

Hlasování č. 2/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Rozpočtové opatření č. 4 – p účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 4, které zvýší 

rozpočet v měsíci červnu o částku 300 tis. korun v příjmech i výdajích. 

Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, dle návrhu. 

Hlasování č. 2/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Závěrečný účet obce za rok 2012 – p. účetní seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za 

rok 2012 včetně příloh. Všechny náležející dokumenty byly vyvěšeny od 31. 5. do dnešního dne.  

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad. 

Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Účetní závěrka obce za rok 2012 – p. účetní předložila výkazy účetní závěrky obce za rok 

2012.    

Usnesení č. 4/a:  

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012. 

Hlasování č. 4/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Účetní závěrka příspěvkové organizace mateřské školy za rok 2012 – p. ředitelka předložila 

výkazy účetní závěrky za rok 2012.  

Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace mateřské školy za rok 2012. 

Hlasování č. 4/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

5. Různé: 

a) Žádost p. ředitelky MŠ – p. ředitelka žádá obec o zajištění – obalení železných sloupů na terase 

školky. Je zde nebezpečí úrazu pro děti. Pan starosta zjistí, jakým materiálem bude možné sloupy 

zabezpečit. 

b) Sečení v neděli – p. Verešová měla připomínku, připojili se i další občané, že se rozmohlo sečení 

(řezání dřeva atd.) v neděli. Bude nutné vydat vyhlášku o regulaci těchto a podobných činností, 

v rámci zachování klidu o nedělích a svátcích. Do příštího zasedání bude vypracován návrh 

vyhlášky. 

c) Podomní prodej – byli jsme kontaktováni Policií ČR, zda máme povolený nebo zakázaný 

podomní prodej – je třeba vydat nařízení o zákazu podomního prodeje. Množí se různí prodejci, bez 

tohoto opatření nemá Policie pravomoc k zásahu, pokud si občané stěžují na prodejce. Bude 

připraveno do příštího zasedání. 

d) Otevírací doba hostince – několik občanů si stěžovalo na nedodržování otevírací doby hostince. 

Pan starosta upozorní nájemce, aby se to neopakovalo.  

e) Parkoviště na Špitálkách – bylo navrženo, aby se na parc. č. 2447/3 v blízkosti místní 

komunikace zřídila místa na parkování. Ulička na Špitálkách je úzká, není možné, aby si jen stálí 

obyvatelé vyhýbali, nejhorší je, když přijedou návštěvy. Musejí auty vycouvávat. Zřízení 

parkovacích míst – zpevněné plochy na parc. č. 2447/3 kolem komunikace by vyřešilo tuto situaci 

v celé uličce. Bude počítáno do rozpočtu na příští rok. 

Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení parkovacích míst – zpevněné plochy na části parc. č. 2447/3 

kolem místní komunikace v příštím roce. 

Hlasování č. 5/e:  pro 7,  proti 0,  zdržel se 0.  

f) Biologicky rozložitelný odpad – na základě dopisu z firmy Respono a. s. Vyškov pan starosta 

seznámil přítomné se záměrem uvedené firmy o zřízení sběru odděleného biologicky rozložitelného 

odpadu v naší obci. Spočívalo by to v tom, že budou v několika částech obce popelnice na tento 

odpad. Po zkušenostech z jiných obcí se všichni shodli, že popelnice zapáchají, nikdo by takovou 

popelnici nechtěl před svým domem. Naše obec má zajištěn sběr biologicko rozložitelného odpadu 

do kompostérů, které mají občané na svých dvorech a zahrádkách, není potřeba dalších popelnic 

v obci. 

Usnesení č. 5/f: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje zavedení sběru odděleného biologicky rozložitelného odpadu 

v naší obci firmou Respono a. s. Vyškov. 

Hlasování č. 5/f: pro 0, proti 7, zdržel se 0. 

g) Fitness -  p. Beňová skončila ve fitness jako instruktorka. Vzhledem k tomu, že p. Zajíčková je 

správkyní hřišť a kulturního centra bude jí tato činnost nabídnuta. Pokud nezajistí i tuto činnost, 

bude vyhlášeno výběrové řízení na místo instruktora ve fitness. Bude projednáno na příštím 

zasedání. 

h) Žádost p. Handlířové – p. Hofírek informoval o žádosti p. Handlířové o odprodej části 

pozemku parc. č. 1410/1 o výměře 151 m2. Obec pozemky neprodává, ale směňuje. Bude 

umožněna směna ne odprodej. 

Usnesení č. 5/h: 

Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej části parc. č. 1410/1 o výměře 151 m2. 

Hlasování č. 5/h: pro 0, proti 7, zdržel se 0.  

i) Úvěr – pan starosta informoval po jednáních s Českou spořitelnou a Komerční bankou o 

možnostech splacení dlouhodobého úvěru. Dle smlouvy by byly poplatky a sankce příliš vysoké na 

změnu úvěru u jiné banky. Na posledním jednání zástupci KB předložili tři varianty řešení zvýšení 

splátek a snížení doby splácení v ohledu na výši úrokové sazby. Pan starosta navrhl uzavřít s KB 



dodatek ke smlouvě o tom, že se splátky úvěru zvýší na částku (asi kolem 28.000,- Kč, nyní je 

12.000,- Kč), která je možná dle příjmů obce, doba splácení úvěru se zkrátí na 8 let.  

Usnesení č. 5/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh KB s tím, že měsíční splátky budou vyšší dle návrhu a doba 

splácení se zkrátí na 8 let. 

Hlasování č. 5/i: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

j) Žádost o změnu územního plánu – p. Machová, majitelka velké parcely v části obce 

(závodiště), žádá o změnu územního plánu na plochu na bydlení na parc. č. 2456/1. Návrh na změnu 

bude finančně nákladný – uhradí si veškeré náklady.  

Usnesení č. 5/j: 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu dle návrhu – na parc. č. 2456/1 

Hlasování č. 5/j: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

k) Žádost o převod pozemku pod trafostanicí – firma E-on nás požádala o převod pozemku parc. 

č. 219 o výměře 7m2 pod trafostanicí. Byla navržena částka 800,- Kč/1 m2. Pan starosta je pověřen 

jednáním s firmou E-on – prodej pozemku. 

Usnesení č. 5/k: 

Zastupitelstvo obce pověřuje pana Hofírka k jednání o prodeji pozemku s firmou E-on. 

Hlasování č. 5/k: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

l) Stížnost p. Sigmundové – byl přečten dopis p. Sigmundové. Po připomínkách k jejímu podnětu 

bylo rozhodnuto, že hranice obecního pozemku v blízkosti parc. č. 4295 bude zaměřena geodetem, 

aby se zamezilo spekulacím o přesné hranici pozemku. Současně bylo navrženo, aby byla zaměřena 

hranice pozemku za Strnadovým hranice parc. č. 4288. 

Usnesení č. 5/l: 

Zastupitelstvo obce schvaluje geometrické zaměření hranic pozemků dle návrhu. 

Hlasování č. 5/l: pro 7, proti 0, zdržel se 0.    

m) Žádost o příspěvek – pan starosta přečetl dopis od organizace zdravotně postižených z 

Bučovic. Žádají o příspěvek na jejich činnost – účasti na akcích nebo pobytech konaných jejich 

organizací. Bylo rozhodnuto, že příspěvek bude poskytnut pouze členům organizace, kteří mají 

trvalý pobyt v Nemochovicích a zúčastní se jejich akce. Každý člen z naší obce musí požádat na 

základě účasti na jejich akci. 

Usnesení č. 5/m: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek organizace zdravotně postižených z Bučovic jen pro 

občany bydlící v Nemochovicích dle účasti na akci. 

Hlasování č. 5/m: pro 7,  proti 0, zdržel se 0.  

n) Výsadba stromů a keřů kolem rybníku – 31. 5. bylo požádáno o dotaci na výsadbu stromů a 

keřů kolem nového rybníku. Žádost zpracovala agentura Zahradní tvorba z Brna.  

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 18. 6. 2013 

ve 21.40 hodin za ukončené. 

 

Zapsala dne 26. 6. 2013 

Eva Machálková  

        Starosta obce: 

Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 

Yvetta Doupovcová v.r., Radomil Sedláček v.r. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 26. 6. 2013  

Sňato z úřední desky i elektronicky:  12. 7. 2013  


