
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 27  

ze dne 17. 1. 2014 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátésedmé 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. 1. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo obce 
usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Alenu Verešovou, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
Hlasování č. 1/a:  pro 8, 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. Inventury 

 3. Rozpočtové opatření č. 1 

 4. Dotace z JMK 

 5. Různé 

 6. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 

2. Inventury – p. Sigmund – předseda inventarizační komise – přečetl hlavní inventarizační 
zprávu k datu 31. 12. 2013. Dále informoval o průběhu inventur v jednotlivých budovách. Všude 
byl majetek řádně uložen a přehledně připraven ke zkontrolování. Osoby odpovědné za majetek 
byly taktéž přítomny. Dále byly přečteny jednotlivé soupisy o stavu majetku dle účtů k datu 31. 12. 
2013. 
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje hlavní inventarizační zprávu a inventarizaci majetku k datu 31. 12. 
2013. 
Hlasování č. 2: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 1 – p. účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1, které zvýšilo 
rozpočet v měsíci lednu o částku 250 tisíc Kč v příjmech i výdajích s použitím financování. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1, dle návrhu. 
Hlasování č. 3: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Dotace z JMK – byla zveřejněna výzva Programu rozvoje venkova JMK. Požádáme o obnovu 
přísálí společenského domu, na kterou byl zpracován projekt v minulém roce. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova z JMK na obnovu 
přísálí společenského domu. 
Hlasování č. 4: pro  8, proti 0, zdržel se 0. 
 

 



 

5. Různé: 

a) Obecní ples – paní Buchtová připomněla, že ples se uskuteční 1. 2., další akcí kulturní komise 
bude dětský karneval. 

 

b) Veřejně prospěšné práce – pan starosta informoval, že v současné době máme jednoho 
zaměstnance na VPP – Úřad práce. Pokud bude možné prodloužit jeho smlouvu, tak ji 
prodloužíme. Čekáme, jakmile bude možné požádat o dotaci na VPP pro tento rok, tak požádáme o 
jednoho zaměstnance s nástupem k 1. 4. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Úřadu práce na jednoho zaměstnance. 
Hlasování č. 5/b: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

c) Vesnice roku – při posuzování dotací z programu rozvoje JMK hraje také roli účast v soutěži 
Vesnice roku. Přihlášky se posílají během března až dubna. Pan starosta navrhl, abychom se 
v letošním roce přihlásili.  
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přihlášení do soutěže „Vesnice roku“. 
Hlasování č. 5/c: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

d) Obnova přísálí – výběrové řízení – pan starosta informoval, že náklady vyčíslené na obnovu 
přísálí činí 350. tis. Kč. Navrhuje, aby tři členové zastupitelstva byli členy v komisi, která provede 
výběrové řízení malého rozsahu na akci „Obnova přísálí společenského domu“. Pan starosta 
navrhuje tyto členy zastupitelstva: Lubomír Hofírek, Stanislav Doupovec, Jiří Sigmund. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení pro hodnocení nabídek na akci „Obnova 
přísálí společenského domu“.  
Hlasování č. 5/d: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 17. 1. 2014 
ve 20.55 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 22. 1. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Iveta Kvapilová v.r., Alena Verešová v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 22. 1. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  7. 2. 2014  


