Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 28. 03. 2018 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Blažena Košťálová, Václav Mikel, Dalibor Pastorek, Karel
Šmerda, Blanka Halasová, Věra Ryšávková
Omluven: Dalibor Hlavsa

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.36 hodin
bez přerušení
19.54 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Luleč - kompostéry
Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Pravidla o provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2018
Informace o provedených rozpočtových opatření v závěru roku 2017
Různé
a) Plná moc na valnou hromadu VaK Vyškov
10) Diskuse
11) Závěr
Ad 1) Zahájení
Starosta obce přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany,
konstatoval počet přítomných zastupitelů, usnášeníschopnost ZO a oslovování bez titulů včetně
zápisu.
Ad 2) Seznámení s programem
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým programem zasedání ZO Nemojany a navrhl vypuštění
bodu č. 8 z důvodu nemoci účetní obce.
Návrh usnesení č. 1/24/2018
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající, včetně navrhované úpravy.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 8
Usnesení č. 1/24/2018 bylo schváleno.

pro:

8

proti:

0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Blaženu Košťálovou a
Václava Mikla. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/24/2018
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu p. Košťálovou a p. Mikla.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 8

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/24/2018 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p. Minaříková
● smlouvu o zřízení věcného břemene s ČTI, a.s. – telekomunikační rozvaděč
● smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p. Halas
● účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany za rok 2017
● rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany za rok 2017
● všechny 4 žádosti Hanáckého rally klubu v AČR
● nákup elektronického vybavení pro MŠ a stolního PC do ředitelny školy
● použití částky 18.490,- Kč z RF školy
● smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. – p. Maláč
● prodej pozemku parc.č. 212/11 o výměře 613m2 paní Marii Kučerové, za nabídnutou cenu 501,Kč/m2
Ad 5) Schválení smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Luleč – kompostéry
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy s obcí Luleč o spolupráci v oblasti
předcházení vzniku bioodpadů z domácností obou obcí. Součástí smlouvy je i úhrada 15% podílu obce
Nemojany za kompostéry ve výši 43.342,- Kč a úhrada 50% podílu za zpracování a administraci
projektu ve výši 9.066,- Kč. Celková částka za pořízení 120 ks kompostérů je 52.408,- Kč s DPH.
Zastupitelé měli smlouvu k dispozici a mohli se k ní vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné námitky či
požadavky na úpravu textu smlouvy.
Návrh usnesení č. 3/24/2018
ZO schvaluje smlouvu s obcí Luleč o partnerství a spolupráci v oblasti předcházení vzniku
bioodpadů z domácností obou obcí. Projekt byl spolufinancován MŽP z Operačního programu
„Životní prostředí“. Finanční náklady na pořízení 120 ks kompostérů včetně částky na administraci
projektu jsou 52.408,- Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 3/24/2018 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
Starosta seznámil přítomné se základními informacemi k návrhu rozpočtu obce. S návrhem rozpočtu
se měli možnost všichni zastupitelé seznámit s předstihem – byl vyvěšen na úřední desce i
elektronické úřední desce po dobu 15 dnů.
Oproti návrhu rozpočtu požaduje starosta obce navýšit příjmovou oblast:
●

položka 1334 o částku

20.000,- Kč

Oproti návrhu rozpočtu požaduje místostarosta obce navýšit výdajovou oblast :
●
●

od.pa. 3745 veřejná prostranství o částku
50.000,- Kč
neinvestiční transfer Mysliveckému spolku Nemojany o částku 2.000,- Kč

Zastupitelé dostali možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit. Nebyly podány žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4/24/2018
ZO schvaluje rozpočet obce Nemojany na rok 2018 takto:

Příjmy na položky
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

10.867.100,- Kč

Výdaje na oddíl a paragraf
Běžné výdaje ve výši

8.260.200,- Kč

Kapitálové výdaje

3.785.000,- Kč

Výdaje celkem

Dorovnání do výše výdajů

12.045.200,- Kč

1.178.100,- Kč

Z oblasti výdajové se schvalují následující transfery:

Neinvestiční transfery:
• 532.000,- Kč ZŠ a MŠ Nemojany
• 5.000,- Kč Český svaz včelařů, ZO Luleč – finanční dar
• 49.900,- Kč TJ Sokol Nemojany – zálohově
• 3.000,- Kč Svaz tělesně postižených Luleč – finanční dar

•
•
•
•
•
•

10.000,- Kč
15.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
15.000,- Kč

Myslivecký spolek Nemojany – zálohově
spolek Nemojáci – zálohově
spolek Chobot Nemojany – zálohově
ČZS – MO Nemojany – zálohově
Asociace Paprsek – finanční dar
SDH Nemojany – zálohově

Neinvestiční transfery obcím:
Obec Drnovice:
• 20.000,- Kč SDH Drnovice
• 1.000,- Kč Pečovatelská služba
Obec Luleč:
• 52.500,- Kč kompostéry
Město Vyškov:
• 12.000,- Kč Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků
Sdružení obcí Drahanská vrchovina:
• 20.000,- Kč Příspěvek na provoz

Hlasování veřejné: přítomno členů: 8

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/24/2018 bylo schváleno.

Ad 7) Pravidla pro provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2018
ZO stanovilo, aby mohl starosta v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů provádět jednotlivá rozpočtová opatření v rozsahu do výše 100.000,- Kč,
jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční
prostředky obce a dále, aby mohl rozpočtová opatření ve vyšších částkách provádět jen v případech
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále
kdy je zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože
výdaj musí být realizován (úhrady pokut, penále, apod.). Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na
informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.

Návrh usnesení č. 5/24/2018
ZO schvaluje pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2018 takto:
ZO stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do
100.000,- Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na
finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce provádět jen v případech zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále kdy je
zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože výdaj
musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
Zastupitelstvo dále stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2018.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů povoluje.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 8

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/24/2018 bylo schváleno.

Ad 8) Různé
● Plná moc na valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov
Starosta navrhl jako zástupce obce Nemojany na Valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s.
konanou 25.5.2018 v hotelu Allvet, místostarostu M.Jonáše. Zastupitelé měli možnost se k návrhu
vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky a protinávrhy.

Návrh usnesení č. 6/24/2018
ZO Nemojany zmocňuje Miroslava Jonáše jako delegáta na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. a udílí mu plnou moc k zastupování obce Nemojany na této valné
hromadě. Současně pověřuje starostu obce k vystavení plné moci.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 8
Usnesení č. 6/24/2018 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 9) Diskuze
Starosta podal zastupitelstvu informaci o žádosti pana Anovčína o změnu ÚP Nemojany. Pan Anovčín
se v rámci veřejného projednání k ÚP Nemojany nevyjádřil ani nepodal námitku. Nyní, ještě před
schválením, žádá změnu orné půdy na rekreační plochu. Vzhledem k tomu, že ÚP Nemojany není
dosud schválen, ale probíhají jeho úpravy po podání námitek v rámci veřejného projednání, nelze
řešit a připouštět jeho změny. Změny budou možné až po schválení ÚP, ideálně až po konci období
možného soudního napadení schváleného ÚP.
Zastupitelka Košťálová souhlasí se starostou, zastupitelka Ryšávková se dotazovala, jak by bylo
pozdrženo schválení ÚP Nemojany. Starosta se vyjádřil, že pokud by se připustila změna, tak tohle
zastupitelstvo již ÚP neschválí a bude se protahovat do dalšího volebního období. Ostatní zastupitelé
se nevyjádřili.
Místostarosta podal informaci o provedeném vyměřování u paní Pehalové (Hranáč). Jedná se pouze o
narovnání hranic pozemků.
Pozemky paní Adamcové – místostarosta názor nezměnil a pořád si myslí, že je v zájmu obce vyvolat
jednání s paní Adamcovou. Starosta souhlasí, ale jen v případě, že se jednání povede souběžně i
s panem Anovčínem, jelikož jinak to dle jeho názoru nemá smysl, protože přístup k rybníku je možný
pouze nebude bez přístupu přes pozemky p. Anovčína možný.
Pan Novák diskutoval na téma revitalizace obecních ploch – obec se mu nelíbí, je šedá, není tu nic
pěkného – žádné lavičky, nic pro vyžití dětí, měl by se odbahnit potok, nechápe, proč obec pořizuje
čerpací stanici ČS 3, když je vybudovaná nová ČOV, kabelová televize je ve špatném stavu.
Místostarosta se vyjádřil, že lavičky po obci jsou rozmístěny od loňského roku, pan Novák si asi
nevšiml. Co se týká hřiště, tak není problém v obci, ale v ČOS, kabelová televize je v řešení s panem
Procházkou a bude se řešit koutek pro maminky s dětmi, a to v tzv. Kozím výběhu. Budou zakoupeny
herní prvky a vybudováno pískoviště. Prvky nebudou certifikované a používání bude jen na vlastní
zodpovědnost.
Starosta se vyjádřil k čerpací stanici ČS 3, že nebyla součástí projektu, a to není vina současného
zastupitelstva a je potřeba dořešit napojení občanů, žijících v této oblasti. S odbahněním potoku je
problém, který se řeší již delší dobu, a to především s uložením vybagrovaného bahna, které je
nebezpečným odpadem. Budou nadále hledány cesty ohledně legálního a finančně akceptovatelného
uložení bahna.
Paní Bednářová informovala o ceduli, která se nachází před domem č.p. 2, že je nevzhledná a zda by ji
nešlo nahradit a taktéž vyřezat rozrostlý keř, který se u ní nachází. Místostarosta reagoval, že máme
jinou ceduli, kterou by bylo možné instalovat, ale není úplně jasné, čím majetkem je současný
reklamní panel s cedulí.
Ad 13) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 06.04.2018

Ověřovatelé zápisu:
Blažena Košťálová

…………………………………………………………

Václav Mikl

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

