
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 24  

ze dne 25. 9. 2013 
 

 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéčtvrté 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 18. 9. 2013. 

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

usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Alenu Verešovou, za 

zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  

Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Alenu Verešovou, 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. 5 a 6 

 3. Rozpočtový výhled 

 4. Dotace 

 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. 5 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5, které zvýšilo 

rozpočet ve výši 10 tisíc Kč v příjmech i výdajích v měsíci červenci. 

Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, dle návrhu. 

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

Rozpočtové opatření č. 6 – p účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6, které zvýšilo 

rozpočet v měsíci srpnu o částku 5 tis. korun v příjmech i výdajích. 

Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, dle návrhu. 

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

 

3. Rozpočtový výhled – p. účetní přečetla návrh rozpočtového výhledu.  

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled dle návrhu. 

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

 

4. Dotace 

a) Dotace pro JSDHO – pan starosta seznámil přítomné se smlouvou o dotaci z JMK pro JSDHO.    

Usnesení č. 4/a:  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dotaci z JMK pro JSDHO ve výši 15.000,- Kč. 

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

b) Dotace na střechu radnice – pan starosta informoval o dotaci na střechu radnice. Bylo nám 

schváleno 150.000,- Kč z JMK.  



Usnesení č. 4/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na střechu radnice z JMK ve výši 150.000,- Kč. 

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

c) Revitalizace údolní nivy – byla nám schválena SFŽP dotace na „revitalizaci údolní nivy“ ve výši 

6 mil. Kč. Nyní probíhá výběrové řízení, které pro nás zajišťuje firma Brnoinvest, s.r.o., Brno. 

Usnesení č. 4/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na revitalizaci údolní nivy ve výši 6 mil. Kč. 

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

d) Výsadba stromů a keřů kolem polních cest, za humny, u rybníka – bude podána žádost o 

dotaci ze SFŽP na uvedené. 

Usnesení č. 4/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na výsadbu stromů a keřů kolem polních cest, za 

humny, u rybníka. 

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

e) Dotace na kříž u kostela – byla nám schválena dotace z min. kultury přes obec z rozšířenou 

působností ve výši 65 tis. Kč na opravu kříže u kostela sv. Floriána. 

Usensení č. 4/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z ministerstva kultury ve výši 65.000,- Kč na opravu kříže u 

kostela sv. Floriána. 

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

 

5. Různé: 

a) Žádost p. Boženy Sigmundové – paní Sigmundová žádá o prošetření zaplevelování pozemku 

před domem p. Oujezského čp. 36. Řešení stížností podobného charakteru není v kompetenci obce. 

Žádost bude předána MěÚ Bučovice.  

b) Žádost p. Boženy Sigmundové – o prošetření a domluvy p. Kadlecovi – viz žádost. Žádost 

bude taktéž předána MěÚ Bučovice k projednání.  

c) Žádost manželů Kadlecových – o povolení vstupu na obecní pozemek sousedící s jejich 

zahradou na parc. č. 4295. Kadlecovi si mohou ošetřit stromy a hrabat listí ze svých stromů na 

obecním pozemku v blízkosti zahrady. Zaměření pozemku – zahrady – je návrh, aby kolem silnice 2 

m zůstaly obecní – znova vyměřit a na místě rozhodnout. Bude dále řešeno. 

d) Kostel – Výběrové řízení, které probíhalo v měsíci červnu a červenci, bylo zrušeno. Bude nové 

výběrové řízení. Práce na opravě kostela budou zřejmě prováděny až v příštím roce.  

e) Směrnice o veřejných zakázkách – bylo navrženo, změnit vyhlášku o veřejných zakázkách. 

Akce do 100 tisíc Kč bude rozhodovat starosta nejlepší nabídce ze tří nabídek. Akce za vyšší částky 

bude rozhodovat zastupitelstvo. Jinak směrnice zůstává v platnosti. 

Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu směrnice o veřejných zakázkách. 

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

f) Pomník – pan starosta seznámil přítomné s postupem prací na opravě pomníku u zastávky 

autobusu. 

g) Chodník - Poustky - byla dokončena oprava chodníku po dům čp. 150. 

h) Vyhláška o veřejném pořádku a ochraně životního prostředí – p. Verešová přečetla návrh 

vyhlášky o veřejném pořádku a ochraně životního prostředí. Původní návrh zahrnoval pouze zákaz 

řezání a sečení sekačkami – hluk o nedělích a svátcích. Je vhodné spojit tento problém s veškerým 

pořádkem v obci. 

Usnesení č. 5/h: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o veřejném pořádku a ochraně životního prostředí č. 

1/2013 dle návrhu. 

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

i) Podomní prodej – byl přečten návrh nařízení o tržním řádu v naší obci. Byly zodpovězeny 

dotazy a připomínky.  

Usnesení č. 5/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce Nemochovice – tržní řád č. 1/2013 dle návrhu. 



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

j) Dopravní obslužnost – pro příští rok bude příspěvek na dopravní obslužnost IDS ve výši 

13.600,- Kč.  

Usnesení č. 5/j: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2014 ve výši 13.600,- Kč. 

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

k) Úvěr – po jednání pana starosty s Komerční bankou nám byly splátky úvěru zvýšeny na 27.000,- 

Kč měsíčně. Zkrátila se doba splácení do 3/2023. 

Usnesení č. 5/k: 

Zastupitelstvo obce schvaluje splátky úvěru na 27.000,- Kč měsíčně, s dobou splácení do 3/2023. 

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

l) Točna na Špitálkách – budujeme točnu pro nové domy na Špitálkách – kvůli popelářům a 

obslužnosti v nové ulici na Špitálkách. 

m) Potok – pan starosta informoval, že potok za Handlířovým musí být zaměřen a části parcel 

budou směněny podle skutečného stavu (koryto potoka není dle map tam, kde má být). Povodí 

Moravy má připraven projekt a povolení k vyčištění potoka od Handlířového po Cibulkovo.  

n) Energie obecních budov – bude změna dodavatelů energií do obecních budov. Organizuje to 

JMK – institut pro obce JMK. Už jsme podali výpovědi stávajícím dodavatelům. Dodavatelé budou 

vybráni na aukci – podle nejnižších cen. 

o) Internetové stránky – pan starosta apeloval na členy organizací obce, že je třeba informovat – 

zveřejnit novinky o obci – na nových internetových stránkách. 

p) Hřbitov – návrh na převod hřbitova na obec. Po předběžné domluvě s p. farářem bude požádáno 

o převedení pozemku hřbitova na obec. 

Usnesení č. 5/p: 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod hřbitova parc. č. 2933/2 na Obec Nemochovice. 

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

q) Knihovna – Petra Machálková chce skončit v knihovně jako knihovnice. Nabídla se p. 

Bittnerová. Bude tedy oslovena. Okresní knihovna nabízí zapojení do žádosti o dotaci na regionální 

knihovní katalog Vyškovska.  

Usnesení č. 5/q: 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do žádosti o dotaci na regionální knihovní katalog 

Vyškovska. 

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

r) Dílčí přezkoumání hospodaření – byl přečten zápis z dílčího přezkoumání hospodaření. Závady 

budou odstraněny do konce roku.   

s) Fitness – pan starosta informoval, že ve fitness je instruktorkou p. Zajíčková. 

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 25. 9. 2013 

ve 22.10 hodin za ukončené. 

 

Zapsala dne 30. 9. 2013 

Eva Machálková  

        Starosta obce: 

Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 

Dáša Buchtová v.r., Alena Verešová v.r., 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 30. 9. 2013  

Sňato z úřední desky i elektronicky:  16. 10. 2013  


