
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 30  

ze dne 2. 7. 2014 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicáté 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 24. 6. 2014.             
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo 

obce usnášeníschopné.  
Pan Hofírek navrhl za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Alenu Verešovou, za 

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Yvettu Doupovcovou a Alenu 
Verešovou, 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. 4. a 5.  

 3. Prodej stavebních parcel 

 4. Schválení počtu zastupitelů 

 5. Schválení dotací 

 6. Různé 

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

2. Rozpočtové opatření č. 4. – paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 4., které bylo zapojeno 
do rozpočtu v měsíci červnu po schválení starostou obce. V příjmech i výdajích byl rozpočet 
zvýšen o částku 447 tis. Kč. 
Usnesení č. 2/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4. 
Hlasování č. 2/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Dále paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 5, kde dojde ke zvýšení rozpočtu v měsíci 
červenci o částku 76 tis. Kč v příjmech i výdajích. 
Usnesení č. 2/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 
Hlasování č. 2/b: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 

 

3. Prodej stavebních parcel – pan starosta seznámil přítomné se 6 žádostmi o prodej stavebních 
parcel – kupující jsou Patrik Handlíř, Vladimír Pavézka, Robert Pavézka, manželé Krejčí, manželé 
Kartusovi, Petr Altman - určených dle územního plánu k zástavbě rodinnými domky v části obce 
zvané Špitálky. Parcely budou prodány za 5,- Kč/1 m2. Každý kupující uhradí navíc částku 2.000,- 
Kč za rozdělení parcel. Kupní smlouvy budou obsahovat právo zpětné koupě, pokud kupující 
nepředloží do 30. 6. 2018 obci stavební povolení nebo územní rozhodnutí o umístění stavby 
rodinného domu na jméno kupujícího a v této lhůtě nezapočne se stavbou. Kupující také souhlasí 
s tím, že inženýrské sítě si vybudují sami na své náklady. Záměr obce prodat pozemky byl vyvěšen 
od 12. 6. 2014 do 2. 7. 2014. 



 
 
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/4 o výměře 1088 m2 za 5,- Kč/1m2 celkem za 
5.440,- Kč panu Patriku Handlířovi. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3/a: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/8 o výměře 1000 m2 za 5,- Kč/1 m2 celkem za 
5.000,- Kč panu Vladimíru Pavézkovi. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3/b:  pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/c: 

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

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/11 o výměře 1000 m2 za 5,- Kč/1 m2 celkem za 
5.000,- Kč manželům Krejčím. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3/d: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/12 o výměře 1000 m2 za 5,- Kč/1 m2 celkem za 
5.000,- Kč manželům Kartusovým. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3/e: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 3/f: 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc. č. 4026/13 o výměře 643 m2 za 5,- Kč/1 m2 celkem za 
3.215,- Kč panu Petru Altmanovi. Dále kupující uhradí 2.000,- Kč za rozdělení parcel. 
Hlasování č. 3/f: pro 9, proti 0, zdržel se 0.   

 

4. Schválení počtu zastupitelů – pan starosta informoval, že musí být schválen počet zastupitelů 
pro příští volební období. V naší obci už je několik období 9 zastupitelů. Pan starosta dal hlasovat. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet 9 zastupitelů pro volební období 2014 – 2018. 
Hlasování č. 4: pro  9, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Schválení dotací – pan starosta informoval o tom, že koncem minulého roku byly podány tři 
žádosti o dotaci na výsadby kolem polních cest a rybníka. Dotace na akci „Nemochovice Padělečky 
– doprovodný porost komunikace“ byla SFŽP schválena. Dotace na akci „Vodní nádrž 
Nemochovice – II. etapa, sadové úpravy“ byla SFŽP také schválena. Dotace na akci „Rovina a 
Horní Padělky realizace interakčních prvků“ nebyla schválena – bude podáno odvolání. 
 

6. Různé:    
a) 110. výročí hasičů – pan Sedláček informoval o organizaci a programu oslav 110. výročí 
založení hasičského sboru v naší obci, která se uskuteční 5. 7. 2014.  

 

b) Kontejnery na tříděný odpad – vzhledem k tomu, že starý obchod má nového majitele, který 
si obchod bude upravovat pro trvalé bydlení, není možné nechat kontejnery na tříděný odpad na 
vjezdu ke starému obchodu. Kontejnery budou přemístěny k bývalému sálu a kotelně v dolní části 
obce. 

 



c) Zákaz podomního prodeje – už v minulém roce byl schválen zákaz podomního prodeje a 
nabízení služeb. Musí se znovu vyhlásit veřejným rozhlasem a vyvěsit tabulky na začátku obce, 
aby byli informováni i ti, kdo do obce přijedou. 

 

d) Vesnice roku – naše obec získala v této soutěži čestné uznání za zachování venkovského rázu a 
příkladnou čistotu veřejných prostranství. 

 

7. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 2. 7. 2014 
ve 20.30 hodin za ukončené. 
 
Zapsala dne 8. 7. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Yvetta Doupovcová, v.r., Alena Verešová, v.r. 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 8. 7. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  24. 7. 2014  


