Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 29. 03. 2017 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Dalibor Hlavsa, Věra Ryšávková, Karel Šmerda, Blažena
Košťálová, Dalibor Pastorek
Omluven: Václav Mikel, Blanka Halasová

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.30 hodin
bez přerušení
18.42 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Pravidla o provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2017
Informace o provedených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2016
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene
Různé
Diskuse
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. Žádný ze
zastupitelů neměl návrh na změnu či doplnění.
Návrh usnesení č. 1/18/2017
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno 6 členů:
Usnesení č. 1/18/2017 bylo schváleno.

pro:

6

proti:

0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Věru Ryšávkovou a
Dalibora Pastorka. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/18/2017
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu p. Ryšávkovou a p. Pastorka.
Hlasování veřejné: přítomno 6 členů:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/18/2017 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání tak, jak jej přednesl předsedající
● zapisovatelku E. Hálovou a ověřovatele zápisu p. Halasovou a p. Jonáše
● znění smlouvy o smlouvě budoucí s ČTI a pověřilo starostu jejím podpisem
● znění smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na chodníky a přechod a pověřilo starostu jejím podpisem
● znění smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Nemojany a majiteli pozemku
par.č. 37/1 paní Jandlovou a panem Přikrylem
● Miroslava Jonáše jako zástupce obce na valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov
● účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany, příspěvkové organizace
● rozdělení ZVH ZŠ a MŠ Nemojany za rok 2016 ve výši 95 310,00 Kč: RF 51 310 Kč; FO 44 000 Kč

Ad 5) Schválení rozpočtu obce na rok 2017
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. J. Pěčková přečetla návrh rozpočtu v oblasti příjmové i
výdajové.
17,46 hodin dostavil se zastupitel Dalibor Pastorek
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit. Nebyly podány žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 3/18/2017
ZO schvaluje rozpočet obce Nemojany na rok 2017 takto:
Příjmy na položky
Celkové příjmy rozpočtu ve výši

9.721.500,- Kč

Výdaje na oddíl a paragraf
Běžné výdaje ve výši

7.605.300,- Kč

Kapitálové výdaje

1.365.000,- Kč

Výdaje celkem

8.970.300,- Kč

Dorovnání do výše příjmů

751.200,- Kč

Z oblasti výdajové se schvalují následující transfery:

Neinvestiční transfery:
• 532.000,- Kč

ZŠ a MŠ Nemojany

•

5.000,- Kč

Římskokatolická farnost Luleč

• 49.500,- Kč

TJ Sokol Nemojany – zálohově

•

3.000,- Kč

Svaz tělesně postižených Luleč

•

8.000,- Kč

Myslivecké sdružení Hranáč – zálohově

• 15.000,- Kč

spolek Nemojáci – zálohově

• 15.000,- Kč

spolek Chobot – zálohově

• 15.000,- Kč

ČZS – MO Nemojany – zálohově

•

Asociace Paprsek

3.000,- Kč

• 15.000,- Kč

SDH Nemojany – zálohově

Neinvestiční transfery obcím:
Obec Drnovice:
• 20.000,- Kč

SDH Drnovice

•

Pečovatelská služba

1.000,- Kč

Město Vyškov:
• 12.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků

Sdružení obcí Drahanská vrchovina:
• 20.000,- Kč

Příspěvek na provoz

ZO schvaluje ponížení odd.par. 2212 o částku 150.000,- Kč (dokončení autobusové zastávky pod
kopečkem) – a přesunutí této částky na odd.par. 2221 a současně ponížení odd.par. 2221 o částku
33.800,- Kč (výdaje na dopravní obslužnost) – a rozpočtování této částky na odd.par. 2292.
Dále ZO schvaluje, aby byly oproti navrženému rozpočtu upraveny názvy u daňových příjmů.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/18/2017 bylo schváleno.

Ad 6) Pravidla pro provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2017
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. 4/18/2017
ZO schvaluje pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2017 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 2017.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů naopak povoluje.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/18/2017 bylo schváleno.

Ad 7) Informace o provedených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2016
Paní Pěčková seznámila ZO s realizovanými rozpočtovými opatřeními v oblasti příjmů a výdajů na
konci roku 2016.
Ad 8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON
Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene na vedení podzemního kabelu NN – přípojka k novostavbě
RD Minaříková vedená přes pozemek parc.č. 269/2 ve vlastnictví obce Nemojany. Zastupitelé dostali
možnost se k textu smlouvy vyjádřit. Nebyly podány žádné návrhy na změnu textu.

Návrh usnesení č. 5/18/2017
ZO schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
na vedení kabelu NN přes pozemek parc.č. 269/2 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/18/2017 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
Ad 10) Diskuse
p. Migdal, č.p.98 – dotazoval se ohledně „trojúhelníku“ u jejich domu, který je obecním pozemkem.
Vyjádřil se, že obecní pozemek udržuje a má zde vysázené dřeviny. Po hovoru s panem
místostarostou se dozvěděl, že záměrem obce je tento pozemek využít jako parkovací místa.
Domnívá se, že to není řešení, jelikož se tam plánovaný počet parkujících aut nevleze. Zajímá se tedy,
jaký je záměr obce a jakým způsobem má být realizováno. V žádném zápise nenašel vyjádření
zastupitelů.
Místostarosta odpověděl, že p. Migdala upozornil, když viděl, že sází nové stromky, a to z důvodu,
aby neměl zbytečné náklady. Je v plánu, že se tam udělá asfaltová plocha a vznikne místo k parkování
aut. Není totiž dobré parkovat auta u chodníku na silnici, jelikož zabraňují přehlednosti místa, a
taktéž je problém s údržbou chodníků.

D.Pastorek se vyjádřil, že si myslí, že na tom občan bude lépe než nyní, jelikož bude mít parkovací
místo.
Starosta sdělil, že problém s parkováním není jen na uváděném místě, ale i v jiných částech obce.
Bohužel obec nemá žádné plochy, které by mohla k parkování využít. Je v plánu nechat zpracovat
projekt na zeleň v obci a je možné, že část plochy u „ořechového háje“ by šlo využít k parkování.
p. Migdal se ještě vyjádřil k navezenému recyklátu, jelikož cesta nad terénem nyní převyšuje jeho
meliorace. Cesta se zvedla již několikrát (budování kanalizace, navezení recyklátu) a má vážné obavy
o svůj majetek.
Místostarosta řekl, že budováním kanalizace se cesta možná zvedla, ale rozhodně ne recyklátem,
který tam nechal navézt.
P. Migdal s tímto vyjádřením nesouhlasí.
D. Hlavsa by ukončil diskuzi tím, že se bude řešit.
Starosta navrhl, aby byla na žádost p. Migdala provedena obhlídka na místě samém.
Místostarosta řekl, ať si každý udělá obhlídku sám a pak může přednášet své návrhy. On ale již končí
s aktivitou v oblasti rozmístění recyklátu, a o uložený recyklát u nádraží nechť se postarají jiní
zastupitelé.
Diskuze k tomuto problému byla ukončena.
p. Bučková se ptala, zda není možné někde nahlásit, že u nádraží stojí již dlouho nákladní automobil,
který je otevřený a lezou na něho děti. Zjistit majitele a nechat zabezpečit.
Bylo odpovězeno, že auto patří asi p. Čechovi.

Ad 11) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 30.03.2017

Ověřovatelé zápisu:
Věra Ryšávková

…………………………………………………………

Dalibor Pastorek

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

