Výpis usnesení
z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 05.08.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění a
změn.
2/14/2020 - ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu Danu Trnavskou a
Miloše Němce.
3/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330060245/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN,
zemnící pásek pro RD Poláška, přes obecní pozemek parc. č. 318/1 v k. ú. Nemojany, viz. Geometrický
plán 783-1561/2020, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
1 000,- Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
.
4/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330055006/001 o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, přípojková skříň, pro
NN Jakubo, přes obecní pozemek parc. č. 1417/7, 1425 v k. ú. Nemojany, viz. Geometrický plán č. 7851952/2020, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 2 300,- Kč
bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
5/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v předneseném znění, které bude
přílohou č.1 tohoto zápisu
6/14/2020 - ZO Nemojany z důvodu souběhu dvou dotací neschvaluje přijetí dotace
od Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji
2020 na akci „Oprava kotelny, přemístění šaten do suterénu objektu ZŠ a MŠ Nemojany“, neboť obec
v letošním roce obdržela dotaci z Ministerstva Financí na projekt “Nástavba a stavební úpravy ZŠ v
Nemojanech-ETAPA I“, u kterého již byly práce započaty a pověřuje starostu obce zasláním odpovědi
na JMK.

7/14/2020 - ZO Nemojany nesouhlasí s navrhovaným systémem spolufinancování soc. služeb ze
strany ORP Vyškov a rozhodlo, že spolufinancování sociálních služeb bude realizovat individuálně, na
základě výběru neziskových organizací, poskytujících služby obyvatelům v obci Nemojany, kterým
finanční podporu poskytne na základě vlastního rozhodnutí.
8/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje uzavření smlouvy na poskytování poradenství při realizaci
projektu „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech ETAPA I“ se společností EU LEGAL ADVISORY,
s.r.o., Brno, Veveří č. 111, za předpokladu úpravy bodu V/1 smlouvy – druhá část platby až po splnění
celého předmětu smlouvy dle čl. III/1 – a pověřuje starostu jejím podpisem.

9/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje záměr pokračování v realizaci ETAPY II u stavby „Nástavba a
stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – ETAPA II“ a pověřuje starostu oslovením projekční kanceláře
JPROJEKCE s.r.o., IČO: 07476752, k předložení cenové nabídky.
10/14/2020 - ZO Nemojany u realizovaného projektu „Sportovní a dětské hřiště – Nemojany“ schvaluje
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek, včetně náhradníků ve složení: Miloš

Němec, Dalibor Pastorek, Dana Trnavská. Náhradníci: Dalibor Hlavsa, Zdeněk Ryška, Blanka Halasová.
Úkony budou provedeny na OÚ Nemojany, Nemojany 10, s termíny otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek budou členové a náhradníci výběrové a hodnotící komise s předstihem seznámeni.

11/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje na základě projevené vůle člena zastupitelstva pana Zdeňka
Ryšky, že odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bude nulová.
12/14/2020 - ZO Nemojany schvaluje navržené termíny svatebních obřadů pro rok 2021. Výčet
termínů bude Přílohou č.2 k zápisu ze zasedání ZO.

Zastupitelstvo souhlasí:
• s opravou cesty vedoucí do Kopanin dle předložené situace za předpokladu, že se chataři na opravě
cesty budou alespoň z 50 % finančně podílet a pověřuje starostu obce předáním informace a zahájením
jednání s chataři.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
• informaci o rozpočtovém opatření č. 3 za měsíc červenec 2020
Zastupitelstvo pověřuje:
• starostu obce kontaktovat zhotovitele stavby Ing. Žitného za účelem zjištění, jakou má kapacitu ČS 4
a s ohledem na zjištěné skutečnosti bude žádost dále projednána

Zastupitelstvo nesouhlasí:
• s předloženým návrhem smlouvy a požaduje předložení jiného řešení umístění distribuční soustavy
kabelového vedení k parc. č. 831/14 v k. ú. Nemojany, viz. situační výkres zhotovený firmou ADITIS
Group s.r.o., za účelem zmírnění zatížení pozemků obce věcným břemenem a pověřuje starostu
zasláním stanoviska žadateli
Zastupitelstvo nepřispěje:
• finančním darem na provoz Linky bezpečí a pověřuje starostu zasláním odpovědi.

V Nemojanech dne 10. 08. 2020

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

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

