Výpis usnesení
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 16.09.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění a
změn.
2/15/2020 - ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu Blanku Halasovou a
Juraje Torišku.
3/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PR-001030059572/001-MOPR o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení
NN, do areálu ZD BUKOMA, parc. č. 883/29, 883/58, 889/1, 889/5, 904/4 v k. ú. Nemojany, viz. situační
snímek, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 9 900,- Kč bez
DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
4/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. 1030059377/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN, ke stavbě RD
Haičmana, přes obecní pozemek parc. č. 199/2 v k. ú. Nemojany, viz. situační snímek, 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.
5/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PV-014330061673/001 o smlouvě o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení přípojky NN, ke
stavbě RD Mgr. Kvietková, přes obecní pozemek parc. č. 199/2 v k. ú. Nemojany, viz. situační snímek,
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.
6/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje navýšení kapacity nádob na tříděný odpad v podobě 1100 l, 1ks
bio-odpad a 1ks barevné sklo a pověřuje starostu jednáním o jejich doplnění a umístění.
7/15/2020 - Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje, dle doporučení členů hodnotící komise,
ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele stavby „SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NEMOJANY“,
společnost JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 63489163, v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., s nabídkovou cenou 3 930
307,-Kč bez DPH.
8/15/2020 - Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje návrh smlouvy o dílo na realizaci akce
„SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - NEMOJANY“, která bude uzavřena se spol. JM Demicarr s.r.o.,
Bučovická 180, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 63489163 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
9/15/2020 - ZO Nemojany na základě předložení ekonomicky nejvýhodnější nabídky schvaluje výběr
dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu nových chodníků od lokality Podhoří
k hotelu Nemojanský mlýn, společnost QUANTUM, a.s., Brněnská 212, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762 a
pověřuje starostu jednáním s vítězným dodavatelem za účelem sjednání smlouvy.
10/15/2020 - ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku o velikosti 132 cm² nacházejícího se na parc.
č. 1410/1 v k. ú. Nemojany, druh pozemku ostatní plocha, společnosti TextilEco a.s., IČ: 28101766, se
sídlem: Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

11/15/2020 - ZO Nemojany schvaluje záměr spol. Firma Nemojany Podhoří s.r.o., IČ: 077 37 033, se
sídlem Rudé armády 646/47, Rousínovec, 683 01 Rousínov, že vybuduje nový chodník podél pozemků
p.č. 254/1, p.č. 254/29 a 254/35 v k.ú. Nemojany, a to při komunikaci p.č. 1358/1 v k.ú. Nemojany
podél pozemků až po zatáčku s trafostanicí a po jeho dokončení jej prodá obci za částku 1 000,-Kč a
pověřuje starostu podpisem předmětného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• výběr technického dozoru investora stavby u realizovaného projektu „Sportovního a dětského hřiště
– Nemojany“, společnost PAREA, s.r.o., Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov, IČ: 26241714, s nabídnutou
cenou 69 000,-Kč bez DPH.
• projednání oznámení o neoprávněném užívání obecních pozemků a dalších pozemků v k.ú.
Nemojany, v oblasti Kopaniny;
• informaci k odpovědi ORP Vyškov na reakci obce ohledně spolufinancování sociálních služeb
• Informaci k zahájení správního řízení ke kácení stromu
• informaci o rozpočtovém opatření č. 5 za měsíc srpen

V Nemojanech dne 21. 09. 2020

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

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

