
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 29  

ze dne 28. 5. 2014 
 
 

 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil dvacátédeváté 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 20. 5. 2014.        
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, takže je 

zastupitelstvo obce usnášeníschopné.  
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou a Radomila Sedláčka, 

za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou.  
Usnesení č. 1/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Dášu Buchtovou 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. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP a EU  

 3. Žádost o prodej parc. č. 4026/10 

 4. Žádost o dotaci „Čisté Nemochovice“ 

 5. Různé 

 6. Rozpočtové opatření č. 3 

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

2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP – p. Hofírek seznámil přítomné 
s textem smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 256.209,10 Kč z národních zdrojů na 
akci „Revitalizace údolní nivy Nemochovice“. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 256.209,10 Kč. 
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Dále pan starosta přečetl rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků EU ve výši 
4.867.972,90 Kč na uvedenou akci. Nezpůsobilé výdaje budou činit dle rozpočtu 25.482,- 
Kč. 
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z EU ve výši 4.867.972,90 Kč. 
Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Žádost o prodej parc. č. 4026/10  – pan starosta přečetl žádost manželů Říhových. 
Parcela je určena k výstavbě rodinného domu dle územního plánu. Cena za 1 m2 byla 
navržena na 5,- Kč. Náklady spojené s prodejem zaplatí žadatel. Kupující také uhradí částku 
2.000,- Kč, která byla vynaložena na rozdělení parcel určených k výstavbě. Obec si vyhradí 



právo zpětné koupě, pokud do 30. 6. 2018 kupující nepředloží obci stavební povolení nebo 
územní rozhodnutí. Kupující souhlasí, že inženýrské sítě si budou financovat sami. Záměr 
obce prodat parc. č. 4026/10 byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu i na elektronické 
úřední desce od 12. 5. 2014 do 28. 5. 2014. 
Usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/10 o výměře 1000 m2 za 5,- Kč/1m2, 
celkem 5.000,- Kč. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

4. Žádost o dotaci „Čisté Nemochovice“ – je možné požádat o dotaci na snížení prašnosti 
v obci. Nechali jsme zpracovat žádost o dotaci, na základě které je možné zakoupit traktor se 
zametacím kartáčem a dalším příslušenstvím (rameno na sečení trávy atd). Dotace by měla 
být 90 %. Dle výběru traktoru, by měla být částka, kterou uhradí obec jako vlastní náklady ve 
výši 106.000,- Kč.  
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na akci „Čisté Nemochovice“. 
Hlasování č. 4: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé: 

a) Valná hromada Mezihoří – pan starosta přečetl pozvánku na valnou hromadu SO 
Mezihoří. Nemůže se jí zúčastnit. Musí se zúčastnit dva zastupitelé naší obce. Navrhl Ivetu 
Kvapilovou a Alenu Verešovou. 
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce pověřuje paní Ivetu Kvapilovou a Alenu Verešovou k účasti na valné 
hromadě SO Mezihoří. 
Hlasování č. 5/a:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

b) Vesnice roku – v neděli 25. 5. byla v naší obci komise, která hodnotí obce přihlášené do 
soutěže Vesnice roku. Vyhlášení výsledků bude v pátek 31. 5. v Tvarožné Lhotě. Zúčastní se 
pan starosta a místostarosta. 

 

c) Smlouva Ekokom – od firmy Ekokom jsme obdrželi novou smlouvu o zpětném odběru a 
využití odpadů z obalů – tyto odpady odváží z naší obce firma Respono Vyškov a dále 
odevzdává firmě Ekokom. Po přečtení smlouvy bylo hlasováno. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zpětném odběru a využití odpadů z obalů s firmou 
Ekokom. 
Hlasování č. 5/c: pro 9, proti 0, zdržel se 0.    

 

d) Kostel – na zasedání zastupitelstva dne 17. 2. 2012 bylo přislíbeno Římskokatolické 
farnosti, že obec přispěje na opravu kostela sv. Floriána částkou 297.050,- Kč. Tato částka je 
výše vlastních zdrojů, které pro náš kostel farnost nemá. Bez této částky by oprava nemohla 
být provedena. Opravy kostela v současné době finišují. Po dokončení prací bude s farností 
sepsána smlouva o poskytnutí transferu z rozpočtu naší obce. Do dvou měsíců od sepsání 
smlouvy potom předá farnost vyúčtování – kopii faktur o uhrazení vlastních zdrojů k dotaci.  
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí transferu Římskokatolické farnosti Chvalkovice na 
opravu kostela sv. Floriána v Nemochovicích ve výši 297.050,- Kč.  
Hlasování č. 5/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0.  

 



6. Rozpočtové opatření č. 3 – p. účetní přečetla návrh zvýšení rozpočtu v příjmech i 
výdajích o částku 100 tis. Kč. 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu. 
Hlasování č. 6: pro 9, proti 0,  zdržel se 0. 

 

7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 28. 5. 
2014 ve 20.45 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 4. 6. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Dáša Buchtová v.r., Radomil Sedláček v.r. 
    
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 4. 6. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  20. 6. 2014  


