
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 25  

ze dne 4. 12. 2013 
 

 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátépáté 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 26. 11. 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 Jiřího Sigmunda, za 

zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  

Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Jiřího Sigmunda, 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. 7, 8 

 3. Smlouva o přidělení dotace pro SDH z JMK 

 4. Smlouva o přidělení dotace na střechu radnice z JMK 

 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. 7 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 7, které zvýšilo 

rozpočet ve výši 190 tisíc Kč v příjmech i výdajích v měsíci září. 

Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7, dle návrhu. 

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

Rozpočtové opatření č. 8 – p účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 8, které zvýšilo 

rozpočet v měsíci listopadu o částku 561 tis. korun v příjmech i výdajích. 

Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8, dle návrhu. 

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

 

3. Smlouva o přidělení dotace pro SDH z JMK – dotace je určena na zabezpečení 

provozuschopnosti jednotky SDH ve výši 3.950,- Kč. Pan starosta přečetl návrh smlouvy o 

poskytnutí dotace.  

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přidělení dotace z JMK na zabezpečení 

provozuschopnosti jednotky SDH ve výši 3.950,- Kč. 

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

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK na střechu radnice – pan starosta seznámil přítomné 

s tím, že nám byla schválena dotace na střechu radnice ve výši 150 tis. Kč. Celkové náklady 

přesáhly 400 tis. Kč. V současné době se práce dodělávají. Byl přečten návrh smlouvy o poskytnutí 

dotace.   



Usnesení č. 4:  

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na střechu radnice ve výši 150 

tis. Kč. 

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

5. Různé: 

a) Informace – pan starosta informoval přítomné, že dnes byl vyvěšen návrh rozpočtu na rok 2013, 

proto proběhne ještě v tomto měsíci jedno zasedání zastupitelstva. Přesné datum bude ještě 

upřesněno.  

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 4. 12. 2013 

ve 20.30 hodin za ukončené. 

 

Zapsala dne 10. 12. 2013 

Eva Machálková  

        Starosta obce: 

Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 

Iveta Kvapilová v.r., Jiří Sigmund v.r. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 10. 12. 2013  

Sňato z úřední desky i elektronicky:  27. 12. 2013  


