Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nemotice,
konaného dne 30. 12. 2013 v 16.30 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Přítomni:

Ing. Antonín Hroza, Martina Staňková, Magda Sedláčková, Ing. Irena Drašarová,
Bohumil Kremz, Miroslav Vitoul, Marcela Kuchařová, Ing. Michal Učeň.

Přítomní občané a hosté: Ladislav Němec, Čestmír Drašar, Marie Kremzová.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Nemotice a přivítal přítomné. Starosta konstatoval, že
informace o konání zasedání byla zveřejněna a vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu a že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
3. Schválení rozpočtu na rok 2014.
4. Schválení rozpočtového výhledu na období 2015-2018.
5. Projednání smlouvy.
6. Projednání pronájmu nebytových prostor.
7. Zpráva kontrolní komise.
8. Diskuse.
9. Usnesení.
10. Závěr.
Navržený program byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.
Projednání programu:
1. Starosta navrhl jako zapisovatele p. Učně, jako ověřovatele p. Kremze
a sl. Sedláčkovou.
Zastupitelé schválili.
2. Usnesení z minulého zasedání bylo splněno.
3. Schválení rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet byl projednán na minulém zasedání, návrh rozpočtu byl v zákonné době vyvěšen a

nebyly vzneseny žádné námitky. Proto se přistupuje k hlasování.
Zastupitelé schválili.
4. Schválení rozpočtového výhledu na období 2015-2018.
Ve výhledu předpokládáme zahájení budování kanalizace v roce 2016, proto jsou ve výhledu
v letech 2016 – 2018 vysoké příjmy i výdaje.
Návrh byl řádně vyvěšen, nejsou žádné námitky.
Zastupitelé schválili.
5. Projednání smlouvy o projekt na víceúčelovou budovu.
V létě byl schválen záměr na víceúčelovou budovu u sokolovny. Byla oslovena firma
Daníček a Daníček z Koryčan. Nabízí vypracování inženýrských činností a projektových
prací (stavební část, geodetické zaměření, statika, požárně-bezpečnostní řešení, elektro,
zdravotechnika, vytápění, inženýrská geologie, měření radonového rizika) v celkové ceně
64700,- Kč.
Budova je naplánována v celkových rozměrech 25,0 x 7,5 m.
Pro projednání zastupitelé hlasovali pro schválení záměru.
Zastupitelé schválili.
6. Projednání pronájmu nebytových prostor.
P. Hanák dal výpověď z nájemní smlouvy na školní budovu ke konci února 2014. Měl by
zájem o další pronajmutí jedné místnosti v budově školy na sklad.
Zastupitelé schválili, záměr o pronajmutí bude vyvěšen na úřední desce.
7. Zpráva kontrolní komise
Sl. Sedláčková seznámila přítomné se zápisem z kontrolní komise. Členové komise provedli
kontrolu plnění usnesení ze zastupitelstev za druhou polovinu roku 2013. Shledali, že
usnesení jsou plněna.
Zastupitelé berou na vědomí
8. Diskuze
a) Starosta – Naše obec byla zapojena do projektu společných nákupů energií na rok2014 –
podle výpočtů by bylo možné ušetřit 19467,- Kč.
b) Starosta – novoroční zpívání. Zastupitelé zajistí občerstvení a malý ohňostroj.
c) P. Drašar – osud zeleného pruhu na návsi. P. Drašar navrhuje středně velké listnaté
stromy – na střídačku javory ginnala a sakury. Sakura na jaře pěkně kvete, javor je
odolný proti houbám. Oba stromy jsou relativně malé.
P. Drašarová byla pověřena zjištěním podrobností, poté se rozhodneme, zda sázet nové
stromy na podzim nebo již na jaře.
d) p. Učeň – O víkendu proběhne v obci Tříkrálová sbírka.

Usnesení č. 8/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Nemotice dne 30.12. 2013
Po projednání všech bodů programu zastupitelé:
a. schvalují body
ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
ad3)

Schválení rozpočtu obce na rok 2014.
výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

ad4)

Schválení rozpočtové výhledu na období 2015-2018.
výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

ad5)

Projednání smlouvy o dílo na projekt víceúčelové budovy.
výsledek hlasování: pro: 6, proti: 2, zdržel se: 0

ad6)

Projednání pronájmu nebytových prostor.
výsledek hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

b. berou na vědomí
ad 2) Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
ad7) Zpráva z kontrolní komise.
ad8) Diskusní příspěvky.

10. Závěr
Usnesení bylo přijato.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 17.10 hod.

Zapsal: Michal Učeň dne 3.1.2014

…………………………………..

Starosta………..………………..

Ověřovatelé zápisu:

.......................................................

……………………………………

