
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 28  

ze dne 7. 5. 2014 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátéosmé 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 29. 4. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, takže je 
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  

Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla a Jiřího Sigmunda, za 
zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Petra Přikryla 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. Schválení účetní závěrky obce  

 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2013 

 4. Schválení účetní závěrky PO MŠ 

 5. Schválení hospodářského výsledku PO MŠ 

 6. Rozpočtové opatření č. 2 

 7. Různé 

 8. Ukončení 
 Hlasování č. 1/b : pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
Byl přečten zápis z minulého jednání. 
 

2. Schválení účetní závěrky obce – p. účetní seznámila přítomné se stavem účetní závěrky 
za rok 2013. 
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Nemochovice za rok 2013 bez výhrad. 
Hlasování č. 2: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2013 – p. účetní přečetla návrh závěrečného účtu, 
byly předloženy všechny výkazy. Závěrečný účet byl vyvěšen od 7. 4. 2014 do 7. 5. 2014 na 
úřední desce obecního úřadu i na elektronické úřední desce obce. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Schválení účetní závěrky PO MŠ – byl přečten stav účetní závěrky PO MŠ za rok 2013. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku PO MŠ za rok 2013. 
Hlasování č. 4: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 



5. Schválení hospodářského výsledku PO MŠ – hospodářský výsledek PO MŠ činil 
97.705,11 Kč. Bylo navrženo, že bude převeden do rezervního fondu. 
Usnesení č. 5:  

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek PO MŠ ve výši 97.705,11 Kč, který 
bude převeden do rezervního fondu PO MŠ. 
Hlasování č. 5:  pro 9, proti 0, zdržel se 0.  
 

6. Rozpočtové opatření č. 2 – p. účetní přečetla rozpočtové opatření, které bylo zapojeno do 
rozpočtu v měsíci dubnu, na základě schválení starostou obce. Rozpočet se zvýšil v příjmech 
i výdajích o částku 10 tis. Kč. 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0,  zdržel se 0. 
 

7. Různé: 

a) Obnova přísálí – ve výběrovém řízení na obnovu přísálí byla ze tří účastníků výběrového 
řízení vybrána firma Luža – Láníček, s.r.o. z Brankovic. Výběrové řízení proběhlo v měsíci 
březnu. Práce započnou po besedě s důchodci (10. 5.) od pondělí 12. 5. a měly by být hotovy 
do konce měsíce června.  
 

b) Vesnice roku – pan starosta informoval přítomné, že jsme po přihlášení do soutěže 
„Vesnice roku“ obdrželi rozpis návštěv krajské komise v jednotlivých obcích kraje. Je 
přihlášeno 21 obcí. Naši obec komise navštíví v neděli 25. 5. v 10.00 hodin. 
 

c) Dotace z JMK – z programu rozvoje venkova z JMK nám nebyla schválena dotace (na 
akci „Obnova přísálí společenského domu“) – pro malý počet bodů, proto bylo ještě jednou 
požádáno koncem února v rámci ostatních dotací JMK. Dotace na vybavení SDH (na akci 
„Výstroj a nástřik dopravního automobilu Avia 30“) nám také nebyla schválena, proto bude 
požádáno ještě v rámci ostatních dotací JMK.  

 

8. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 7. 5. 
2014 ve 20.25 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 14. 5. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Petr Přikryl v.r., Jiří Sigmund v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 14. 5. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  30. 5. 2014  


