
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemochovice č. 31  

ze dne 14. 8. 2014 
 
 
 
 Starosta obce pan Lubomír Hofírek zahájil třicátéprvní 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 6. 8. 2014. 
Předsedající schůze prohlásil, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže je zastupitelstvo 
obce usnášeníschopné.  

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

Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapilovou a Petra Přikryla, 
za zapisovatelku zápisu paní Evu Machálkovou. 
Hlasování č. 1/a:  pro 7, 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. 6  

 3. Schválení dotací z JMK 

 4. Schválení smlouvy o právu stavby 

 5. Různé 

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

2. Rozpočtové opatření č. 6 – paní účetní přečetla návrh rozpočtového opatření č. 6., které 
zvýší rozpočet v příjmech i výdajích o částku 75.800,- Kč. 
Usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6. dle návrhu. 
Hlasování č. 2: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

3. Schválení dotací z JMK   – pan starosta seznámil přítomné s tím, že nám byly schváleny 
2 dotace z JMK. Jedna z nich byla na „Obnovu přísálí společenského domu“ ve výši 150 tis. 
Kč. Pan starosta přečetl návrh smlouvy o přidělení dotace. Celkové náklady na akci budou 
činit 350 tis. Kč. 
Usnesení č. 3/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o přidělení dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč 
na akci „Obnova přísálí společenského domu“ 
Hlasování č. 3/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 



Dále pan starosta předložil návrh smlouvy o přidělení dotace na akci „Výstroj a nástřik 
dopravního automobilu Avia 30“ pro SDH Nemochovice ve výši 50 tis. Kč. Celkové náklady 
na akci byly vyčísleny na částku 69 tis. Kč. 
Usnesení č. 3/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o přidělení dotace z JMK ve výši 50 tis. Kč na 
akci „Výstroj a nástřik dopravního automobilu Avia 30“. 
Hlasování č. 3/b:  pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 

4. Schválení smlouvy o právu stavby – pan starosta informoval, že musí být schválena 
smlouva o právu stavby na připojení propustku ke státní silnici s majitelem státní silnice – 
JMK. Pan starosta přečetl návrh smlouvy o právu stavby. 
Usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o právu stavby na připojení propustku ke státní 
silnici, kterou vlastní JMK. 
Hlasování č. 4: pro  7, proti 0, zdržel se 0. 
 

5. Různé:    
a) Výběrové řízení na akci „Nemochovice Padělečky – doprovodný porost komunikace 
– 8. 8. byla odeslána výzva třem firmám k podávání nabídek na výběrové řízení malého 
rozsahu na uvedenou akci. Dne 1. 9. by mělo proběhnout výběrové řízení. V komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek budou tito zastupitelé – Doupovec Stanislav, Iveta 
Kvapilová, Petr Přikryl, Jiří Sigmund, Radomil Sedláček. 
Usnesení č. 5/a: 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro výběrové řízení na akci „Nemochovice 
Padělečky – doprovodný porost komunikace“. 
Hlasování č. 5/a: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

b) Výběrové řízení na akci „Vodní nádrž Nemochovice – II. etapa, sadové úpravy“ – 
vzhledem k tomu, že 8. 8. byla taktéž odeslána výzva třem firmám k podávání nabídek na 
výběrové řízení malého rozsahu na uvedenou akci. Výběrové řízení by mělo proběhnout 1. 9. 
Do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek byli navrženi – Doupovec Stanislav, 
Iveta Kvapilová, Petr Přikryl, Jiří Sigmund, Radomil Sedláček. 
Usnesení č. 5/b: 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení komise pro výběrové řízení na akci „Vodní nádrž 
Nemochovice – II. etapa, sadové úpravy“. 
Hlasování č. 5/b: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

c) Thuje na hřbitově – bylo by třeba vykácet na hřbitově přestárlé thuje, hrozí nebezpečí, že 
při větrech poškodí pomníky. Mělo by se to provést pomocí jeřábu, aby i při kácení nedošlo 
k poškození pomníků. Přesné datum bude dohodnuto, dle časových možností jeřábu. 
Usnesení č. 5/c: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vykácení přestárlých thují uvnitř hřbitova. 
Hlasování č. 5/c: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

d) Smlouva o právu provést stavbu – SÚS nám poslala návrh na smlouvu o právu provést 
stavbu – opravu mostu u mlýna – i s přiloženým situačním návrhem stavby. Bylo schváleno. 
Usnesení č. 5/d: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu – most u mlýna. 
Hlasování č. 5/d: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 



e) Smlouva o spolupráci na společný nákup silové elektřiny a zemního plynu – tak jako 
v loňském roce zajistí pro nás Organizačně správní institut nákup elektřiny a zemního plynu 
pro rok 2015 pro spotřebu v obecních budovách za nejnižší ceny. 
Usnesení č. 5/e: 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou Organizačně správní institut 
pro společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2015. 
Hlasování č. 5/e: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

6. Ukončení – pan starosta prohlásil po projednání všech bodů programu zasedání dne 14. 8. 
2014 ve 21.20 hodin za ukončené. 
 
 
 
Zapsala dne 18. 8. 2014 
Eva Machálková  
        Starosta obce: 
Ověřovatelé zápisu:      Lubomír Hofírek v.r. 
Iveta Kvapilová v.r., Petr Přikryl v.r. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku i elektronicky: 18. 8. 2014  
Sňato z úřední desky i elektronicky:  3. 9. 2014  


