Výpis usnesení
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 14.10.2020
Zastupitelstvo schválilo:
1/16/2020 ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění a
změn.
2/16/2020 ZO Nemojany schvaluje jako zapisovatelku Evu Hálovou a za ověřovatele zápisu Andreu
Němcovou a Zdeňka Ryšku.
3/16/2020 ZO Nemojany schvaluje rezervaci kapacity ČOV pro hotelový komplex Nemojanský mlýn,
maximálně na 120 EO, za předpokladu realizace a dodržení předneseného technického řešení –
zkapacitnění nádrže čerpací stanice v hotelovém komplexu a osazení zpětné klapky před vtok vedení
splaškové kanalizace z NM do ČS-4, která bude komunikovat s čidlem kontrolujícím hladinu splašků v
ČS-4 viz. Příloha zápisu č. 1. K napojení na obecní splaškovou kanalizaci dojde až po dokončení výstavby
intenzifikace stávající ČOV a uvedení stavby do provozu.
4/16/2020 ZO Nemojany bylo seznámeno s předmětem změnových listů 1 až 5, souhlasí s jeho
obsahem a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SoD „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech–
ETAPA I.“ se společností Winning PS – stavební firma s.r.o., se sídlem Křižíkova 2960/72, Královo Pole,
612 00 Brno, IČ: 49436589, viz. Příloha zápisu č. 2 a pověřuje starostu jeho podpisem. Popisované
změny vyžádají navýšení ceny díla o 1.513.266,73,-Kč bez DPH.
5/16/2020 ZO Nemojany, na základě právního posouzení, schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SoD s
Projekční kanceláří JPROJEKCE s.r.o.; Rostěnice č.p. 67, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, IČ: 07476752, pro
zpracování projektu pro „Přístavbu a stavební úpravy ZŠ v Nemojanech – ETAPA II.“, neboť je za celou
dobu realizace PD, úprav a změn, dostatečně seznámena s místem realizace, rovněž tak se záměry a
požadavky obce.
6/16/2020 ZO Nemojany souhlasí s předloženou cenovou nabídkou pro společné povolení DÚR + DSP
(Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí + Dokumentace pro
stavební povolení) v ceně 467 000,00 Kč bez DPH a DPS (dokumentace pro provádění stavby) v ceně
521 000,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 4 k SoD.
7/16/2020 ZO Nemojany schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. PR-001030057506/001-MOPR o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení
NN, ke stavbě „Nemojany, kabel NN pro 6x RD Prefa Brno“, přes obecní pozemek parc. č. 269/2 v k. ú.
Nemojany, viz. situační snímek, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu 1800,- Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
8/16/2020 ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 7 000 000,00 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
Zvláštního účtu pro vodní hospodářství z dotačního programu v oblasti vodního hospodářství,
Podprogram 2 - Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a jeho zapojení do rozpočtu
obce.

9/16/2020 ZO schvaluje znění Smlouvy č. JMK067756/20/OŽP o poskytnutí dotace z prostředků
Jihomoravského kraje, Zvláštního účtu pro vodní hospodářství a pověřuje starostu jejím podpisem.
10/16/2020 ZO Nemojany schvaluje návrh „Smlouvy o umístění a provozování kontejneru“ se
společností TextilEco a.s., IČ: 28101766, se sídlem: Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, kdy
obec pronajme část pozemku o velikosti 1,32 m², nacházejícího se na parc. č. 1410/1 v k. ú. Nemojany,
pro umístění kontejneru bezúplatně s tím, že za poskytnutí spolupráce přináleží společnosti TextilEco
a.s. odměna ve výši 1 200 Kč vč. DPH za 1 umístěný kontejner v obci ročně.
11/16/2020 ZO Nemojany schvaluje záměr obce podat žádost o dotaci na základě vyhlášené výzvy
Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D8210A na Podporu obnovy místních komunikací a
pověřuje starostu obce oslovením projekčních a dotačních kanceláří k předložení CN.

V Nemojanech dne 26. 10. 2020

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

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

