
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 26  

ze dne 20. 12. 2013 
 

 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéšesté 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 12. 12. 2013. 

Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 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 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. Rozpočet na rok 2014, rozpočtové opatření č. 9 

 3. Inventury 

 4. Různé 

 5. Ukončení 

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

Byl přečten zápis z minulého jednání. 

 

2. Rozpočet na rok 2014 – p. účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2014. Rozpočet byl vyvěšen 

od 4. 12. 2014 na úřední desce obce i na elektronické úřední desce až do dnešního dne – 20. 12. 

2013. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s použitím financování v příjmech i výdajích ve výši 

3.550 tis. Kč. Po vysvětlení drobných připomínek bylo hlasováno. 

Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2014 dle návrhu. 

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

Bylo navrženo, tak jako každý rok, že starosta obce bude pověřen k provádění rozpočtových 

opatření v měsících, kdy není zasedání zastupitelstva. Následně na dalším zasedání zastupitelstva 

obce bude předloženo ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření. 

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

Rozpočtové opatření č. 9 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 9, které zvýší 

rozpočet v měsíci prosinci o částku 349.900,- Kč v příjmech i výdajích. 

Usnesení č. 2/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9, dle návrhu. 

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

 

3. Inventury – pan starosta přečetl plán inventur, k provedení inventarizace majetku a závazků 

k datu 31. 12. 2013. Fyzická inventura proběhne 2. 1. 2014. Řádné provedení inventur zajistí 

členové finančního a kontrolního výboru.  

Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur k datu 31. 12. 2013 

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



 

4. Různé: 

a) Obecní ples – paní Buchtová informovala o obecním plese, který se uskuteční 1. února. Na 

tombolu bude čerpáno 5.000,- Kč. 

 

b) Střecha radnice – v listopadu byla vyměněna střecha radnice. Celkem byla uhrazena částka 408 

tis. Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z JMK ve výši 150 tis. Kč. V současné době zaměstnanec 

obce provádí zateplení stropů skelnou vatou a dále nový záklop stropů. Mělo by se tím docílit 

snížení nákladů na topení v budově. 

 

c) Nemochovický potok – povodí Moravy v současné době provádí opravu koryta potoka od 

Handlířového po bývalou hospodu. Koryto je dlážděno a zpevňováno i s okolními břehy. Dláždění 

by mělo zabránit častému usazování splavenin v korytě potoka. 

 

d) Údolní niva – bylo ukončeno výběrové řízení na akci „Revitalizace údolní nivy Nemochovice“. 

Vyhrála firma Ekostavby Brno a.s. Po novém roce bude podepsána smlouva o dílo. Práce začnou na 

jaře. 

 

e) Kříž na hřbitově – po dohodě s farností pan starosta informoval o stavu kříže na hřbitově. Bylo 

by vhodné kříž co nejdříve zrekonstruovat. Náklady byly restaurátorem vyčísleny na 55 tis. Kč. 

Restaurátor by už přes zimu začal s pracemi. 

Usnesení č. 4/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci kříže na hřbitově. 

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

 

f) Projekty infrastruktury – Špitálky – firma BAPO Rousínov zpracovává projekty pro stavební 

řízení na infrastrukturu pro novou výstavbu na Špitálkách. 

 

g) Žádosti Charity Hodonín – od Charity Hodonín oblast Bučovice jsme obdrželi 4 žádosti o 

příspěvek na činnost v roce 2014. V současné době v naší obci poskytuje služby hlavně Charitní 

ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna. Částečně je tato služba hrazena zdravotní 

pojišťovnou. Proto se zastupitelstvo naší obce rozhodlo poskytnout příspěvek pouze této službě ve 

výši 5.000,- Kč v roce 2014. 

Usnesení č. 4/g: 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek Charitní ošetřovatelské službě Bučovice a Slavkov u Brna 

ve výši 5.000,- v roce 2014. 

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

 

h) Dopis p. Vršky – p. Vrška napsal dopis k postupu odebrání domu na st. parc. č. 101. Pan 

starosta informoval, že bude odeslána odpověď, ve které bude nabídnuto ústní jednání. Dům na 

uvedené parcele byl zbourán někdy kolem roku 1983.   

 

ch) Dodatek k vyhlášce o odpadech – poplatek za odpad na rok 2014 zvyšován nebude. Byly 

vyčísleny příjmy a výdaje na tyto služby – není třeba poplatek zvyšovat – zůstane částka 450,- Kč za 

trvale bydlícího občana a 450,- Kč zaplatí chalupáři za chalupu. 

Usnesení č. 4/ch: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za odpad na rok 2014 ve výši 450,- Kč pro trvale bydlícího 

občana a 450,- pro chalupáře za chalupu. 

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

 

i) Smlouva o podmínkách napojení plynu – Špitálky – kvůli zpracovávání projektu 

k infrastruktuře nám byla doručena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení břemene a souhlasu se 

zřízením stavby pro RWE GasNet, s.r.o. a JMP DS, s.r.o. – vedení plynofikace v území pro 



výstavbu rodinných domků, která by měla být schválena zastupitelstvem. Pan starosta smlouvu 

přečetl. 

Usnesení č. 4/i: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby. 

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

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 20. 12. 2013 

ve 22.05 hodin za ukončené. 

 

Zapsala dne 27. 12. 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: 27. 12. 2013  

Sňato z úřední desky i elektronicky:  13. 1. 2014  


