Výpis usnesení
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 13.05.2020

1/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění a
změn.
2/12/2020 - ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu Danu Trnavskou a
Juraje Torišku.
3/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330058004/001 o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na zhotovení kabelového vedení NN k novostavbě RD Šebestová, přes obecní
pozemek parc. č. 254/34, 262/1 v k. ú. Nemojany, viz. Geometrický plán č.: 770-5002/2019, který je
přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč. Veškeré spojené
náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330058003/001 o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na zhotovení 29 x odběr kabelového vedení NN k nově vybudovanému území
pro bydlení, přes obecní pozemek parc. č. 267 v k. ú. Nemojany, viz. Geometrický plán č.: 7695001/2019. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč. Veškeré spojené náklady
hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330059245/001 o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na zhotovení kabelového vedení NN k ČS kanalizace Žitný, přes obecní pozemek
parc. č. 262/7 v k. ú. Nemojany viz. Geometrický plán č.: 778-0461/2020. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu 1 000,- Kč. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
6/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu vl. práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BV/83/2020-BVYM, předložené Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. č. 42, Nové Město, Praha 2, Územní pracoviště Brno, odloučené
pracoviště Vyškov, Masarykovo nám. 16, Vyškov Brno, IČ: 69797111. Návrh na zápis vkladu
vlastnického práva k převáděnému majetku do KN podává převodce. ZO Nemojany pověřuje starostu
podpisem smlouvy a doložky ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
7/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje stanovy Svazku obcí Drahanská vrchovina ze dne 14. 6. 2016 a
dodatek č.1 k těmto stanovám ze dne 26. 2. 2019.
8/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje podpoření prodejny smíšeného zboží Nemojany 170, kterou
provozuje Helena Grimová, Račice 36, 683 05, Račice – Pístovice, IČ: 76596826, poskytnutím
neinvestiční dotace ve výši 30 000,-Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

9/12/2020 - ZO Nemojany schvaluje znění dodatku ke smlouvě o zpracovávání grantových projektů ze
dne 06.02.2019, uzavřeného mezi obcí Nemojany a společností CYRRUS ADVISORY, a.s., Brno, Veveří
111, IČ: 29296943 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
10/12/2020 - ZO schvaluje záměr pronájmu rybníka Chobot nacházejícího se na parc. č. 455 v k. ú.
Nemojany, vodní plocha o výměře 32 366 m2, spolku Chobot Nemojany, z.s., IČ: 037 48 502 a podle §
39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. a pověřuje starostu jeho vyvěšením na úřední desce obecního
úřadu Nemojany.

15/12/2020 - ZO Nemojany projednalo doporučení hodnotící komise, která provedla hodnocení
nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), a schvaluje výběr
níže uvedeného dodavatele (viz. tabulka), který se umístil na prvním místě. Zastupitelstvo obce
Nemojany současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele.

Výsledná tabulka hodnocení nabídek k VZ: „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – ETAPA I.“
dle kritéria nejnižší nabídková cena (bez DPH)/doba záruky :
Poř.

Výsled.
pořadí

číslo

1.

2.

Obchodní firma
„Winning PS –
stavební firma s.r.o.

Sídlo / místo
podnikání

IČ

Křižíkova 72, 612 00,
Brno,

49436589

Nabídková cena v Kč
bez DPH
19.795.150

16/12/2020 – ZO Nemojany schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem
Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova 72, Brno, IČ: 49436589.
17/12/2020 – ZO Nemojany na základě předložení ekonomicky nejvýhodnější nabídky schvaluje výběr
dodavatele poskytování inženýrských služeb v rozsahu výkonu technického dozoru investora a výkonu
činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci projektu
„Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – ETAPA I.“, společnost HANDL s.r.o. Inženýrská a
investiční činnost, Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov, IČ: 27708047 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy, ale jen v případě realizace akce.
18/12/2020 – ZO Nemojany schvaluje zařadit do rozpočtového opatření č. 1/2020, za měsíc květen na
odd. par. 3900 částku 1.500,-Kč na finanční dar panu Vlastimilu Heckelovi a částku 30 000,- Kč na odd.
par. 2141 na neinvestiční dotaci provozovatelce prodejny smíšeného zboží paní Heleně Grimové.
19/12/2020 – ZO Nemojany schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ
Nemojany, p.o., Nemojany 113, IČ: 70989842, v maximální výši 12 000,-Kč, na nákup ochranných
prostředků.
20/12/2020 – ZO Nemojany schvaluje záměr odstranění chátrající stavby, parc. č. st. 130 v k.ú.
Nemojany, zastavěná plocha a nádvoří, objekt občanské vybavenosti, která je v majetku obce.

14/12/2020 – ZO souhlasí:
s návrhem trati rychlostní zkoušky „Račická“
- s průjezdem katastrem obce Nemojany - vedení rychlostní zkoušky, přejezdu a objízdné trasy
- s užitím účelových komunikací v katastru obce Nemojany
- s povolením zvláštního užívání komunikací a úplnou uzavírkou komunikací na trati rychlostní zkoušky
v katastru obce Nemojany
-s přechodnou úpravou provozu - umístěním dočasného dopravního značení na pozemcích ve
vlastnictví obce Nemojany
resp. se všemi body žádosti Hanáckého rally klubu v AČR v souvislosti s konáním „XXVIII. Rally Vyškov“
– RZ „Račická“, jako součást šampionátu LIQUI MOLY Rallysprint serie a Poháru 2+, ve dnech 11. září a
12. září 2020 a pověřuje starostu zasláním souhlasného stanoviska žadateli s upozorněním na
dodržování zvýšené bezpečnosti v souvislosti s využitím průjezdu obcí.

11/12/2020 – ZO nesouhlasí:
s prodejem, směnou ani s pronájmem neoprávněně zabrané části pozemku (11 m²) parc. č. 761/6 v k.ú.
Nemojany (viz. GP č. PGP 201/2020-712) a požaduje, aby žadatelé (majitelé parcely č. 760/1 a 760/2),
uvedli zabranou část pozemku do původního stavu.

12/12/2020 – ZO zmocňuje:
starostu obce jako delegáta na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., pro
rok 2020, a v dané věci mu udílí plnou moc k zastupování obce Nemojany.
13/12/2020 – ZO zmocňuje:
starostu obce jako delegáta na Valnou hromadu společnosti RESPONO, a.s., pro rok 2020 a v dané věci
mu udílí plnou moc k zastupování obce Nemojany.

V Nemojanech dne 25. 05. 2020

…………………………………………………….
Dalibor Pastorek
místostarosta

………………………………………………………
Mgr. Dalibor Hlavsa
starosta obce

