Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 31. 10. 2016 v 17.30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Dalibor Hlavsa, Blanka Halasová, Karel Šmerda, Věra
Ryšávková, Blažena Košťálová, Václav Mikel, Dalibor Pastorek

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.37 hodin
bez přerušení
19.31 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 plánu inventarizace za rok 2016
Schválení zadání Územního plánu Nemojany
Různé
Diskuze
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.1/15/2016
ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno: 7 členů
Usnesení č.1/15/2016 bylo přijato

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu V. Ryšávkovou a V.
Mikla. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 2/15/2016
ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu V. Ryšávkovou a V. Mikla.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/15/2016 bylo schváleno.

17.40 hodin dostavil se Dalibor Hlavsa
17.45 hodin dostavil se Dalibor Pastorek

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program jednání tak, jak byl přednesen
● zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu M. Jonáše a B. Košťálovou
● Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Nemojany, p.o.
● použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. a nákup DDHM v hodnotě nad 10 000,- Kč
● realizátora akce „Osvětlení v místní části Branka“ firmu EMPEMONT a její cenovou nabídku ve výši
66.982,- Kč včetně DPH a pověřilo místostarostu obce dalším jednáním k realizaci prací
● rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6 tak, jak je předložila p. Pěčková
● postup a opatření vůči majitelům nemovitostí dosud nepřipojených na splaškovou kanalizaci
a pověřilo starostu a místostarostu jejich okamžitou realizací s ukončením do 30. 11. 2016
● podmínky TJ Sokol Nemojany pro převod pozemku parc.č. 33/3 na obec Nemojany na výstavbu
multifunkčního sportovního hřiště. Pověřilo místostarostu dalším jednáním se Sokolem, případně
Župou Dr. Bukovského či vyššími sokolskými organizacemi
● navýšení finančních prostředků do konce roku 2016 o částku 82 000,- Kč na výdaje na vzdělávací
činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem
ZO Nemojany povolilo:
● výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. , na 23 žáků

ZO Nemojany souhlasilo:
● s návrhy na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, které se týkají zřízení věcného břemene za
náhradu v každém případě 1000,- Kč na následujících pozemcích:
1. Smlouva č.1040010698/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s., parcelní číslo 1425, místní komunikace ve vlastnictví obce Nemojany – uložení kabelu
NN pro stavbu přípojky Pilušová

2. Smlouva č.1030027954/001 001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, a.s. parcelní číslo 1383/3, ostatní plocha ve vlastnictví obce Nemojany – uložení kabelu
NN pro stavbu přípojky Podsedník
ZO pověřilo starostu obce podpisem návrhu smluv č. 1040010698/001 a 1030027954/001 001
ZO vyhovělo:
● žádosti p. Novákové, ze dne 25.07.2016 o úhradu nákladů na materiál použitý na opravu vjezdu na
pozemku obce před domem čp. 44, který byl poškozen při výstavbě stoky A1 a pověřilo místostarostu
obce kontrolou požadované částky na opravu.
M. Němec informoval ZO a přítomné občany o výsledcích pochůzky po doposud nepřipojených
občanech. Zjistil, že některé domácnosti jsou již připojeny (během 11/2016 provedou legalizaci),
někteří jsou ve fázi připojování (do 15.12.2016 uzavřou smlouvu), někteří mají problémy technické či
finanční a některé nezastihl doma.
K 31. 12. 2016 končí výjimka stávajícího vypouštění a případné sankce se budou vymáhat po lidech,
kteří nejsou připojeni.
Ing. J. Ryšávka se dotazoval kolik domácností je připojených a zda nejsou ohroženy dotace a kdy
začnou lidé pociťovat důsledky.
M. Němec odpověděl, že je připojeno cca 90% domácností a připojení je jedním z parametrů pro
dotaci, nicméně, jsou i horší parametry. Lidé začnou důsledky pociťovat po „zámrazu“ – bude
předáno na OŽP ve Vyškově.
M. Jonáš doplnil, že přišla od VaK, a.s. žádost na překolaudaci stávající kanalizace jen na dešťovou.
Ad 5) Schválení plánu inventarizace za rok 2016
Veškeré fyzické a dokladové inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek
budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny ke konci rozvahového dne, tedy k 31.12.2016.
Zahájení činnosti inventurních komisí pro inventarizační položky uvedené v Příloze č.1 plánu inventur
(DDNM,ONM, Budovy a stavby, SMV, DHDM, pozemky) je ke dni 2.1.2017 a ukončení jejich činnosti
je ke dni 13.1.2017. Zpracování soupisů bude ukončeno a předloženo do 20.1.2017. Zahájení činnosti
inventurních komisí pro inventarizační položky uvedené v Příloze č.2 plánu inventur (dokladová) je ke
dni 2.1.2017 a ukončení jejich činností je ke dni 20.1.2017. Zpracování soupisů bude ukončeno a
předloženo do 26.1.2017. Inventarizační zpráva HIK musí být zpracována a předložena do 31.1.2017.
Za inventarizaci majetku v MŠ a ZŠ Nemojany, p.o. odpovídá ředitelka školy, která do 13.1.2017
předloží potvrzení o existenci svěřeného majetku od zřizovatele, soupisem dle inventarizačních
položek na syntetické účty s vyčíslením celkového ocenění. Do 27.1.2017 předloží celkovou zprávu o
provedené inventarizaci za rok 2016.
Návrh složení inventarizačních komisí:
HIK: Němec, Jonáš, Mikel
IK Obecní úřad a místní hospodářství: Hlavsa, Šmerda, Pastorek
IK Obecní knihovna: Hálová, Košťálová
IK hasičská zbrojnice: Mikel, Jonáš
IK dokladová: Hálová, Halasová

Delegace zástupce do IK ZŠ a MŠ: Ryšávková
Likvidační komise: Šmerda, Jonáš

Návrh usnesení č. 3/15/2016
ZO schvaluje plán inventarizace za rok 2016 tak, jak byl přečten. ZO schvaluje inventarizační a
likvidační komisi ve složení:
HIK: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Václav Mikel
IK Obecní úřad a místní hospodářství: Dalibor Hlavsa, Karel Šmerda, Dalibor Pastorek
IK Obecní knihovna: Eva Hálová, Blažena Košťálová
IK hasičská zbrojnice: Václav Mikel, Miroslav Jonáš
IK dokladová: Eva Hálová, Blanka Halasová
Delegace zástupce do IK ZŠ a MŠ: Věra Ryšávková
Likvidační komise: Karel Šmerda, Miroslav Jonáš
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/15/2016 bylo schváleno.

Ad 6) Schválení Zadání Územního plánu Nemojany
Schválení zadání Územního plánu Nemojany – v souladu s ustanoveními § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
seznámil starosta s hlavními body zadání ÚP Nemojany. Plné znění měli zastupitelé s dostatečným
předstihem k dispozici pro seznámení. Součástí zpracování ÚP musí být dle požadavku Odboru
životního prostředí MěÚ Vyškov zpracování Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území.
Zpracování tohoto dokumentu bude požadováno od zhotovitele ÚP a bude zahrnuto v nabízené ceně
všech oslovených zpracovatelů. Byl nastíněn další postup v realizaci nového ÚP – výběr zpracovatele.
Po schválení zpracovatele na dalším jednání ZO bude zahájeno zpracování ÚP Nemojany.

Návrh usnesení č. 4/15/2016
ZO Nemojany schvaluje zadání Územního plánu Nemojany.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Usnesení č. 4/15/2016 bylo schváleno.

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 7) Různé
a) Rozpočtové opatření obce
Účetní obce p. Jitka Pěčková přečetla návrh rozpočtového opatření č. 7 za měsíc říjen 2016.
Návrh usnesení č. 5/15/2016
ZO Nemojany schvaluje rozpočtové opatření č. 7 za měsíc říjen 2016 tak, jak ho předložila p. Jitka
Pěčková.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/15/2016 bylo schváleno

b) Půjčka finančních prostředků ZŠ a MŠ Nemojany, příspěvkové organizaci
Půjčka ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. – na minulém ZO byl v rámci rozpočtových opatření navýšen rozpočet
ZŠ a MŠ o částku 60.000,- Kč na financování mzdových nákladů na chůvičku MŠ a asistentku ZŠ do
konce roku 2016. Mzdové prostředky na obě pracovní místa na rok 2016 budou v rámci schválené
dotace poskytnuty zpětně, pravděpodobně až v roce 2017. Jde tedy o „půjčku“ škole na mzdové
náklady na tyto dvě pracovnice do konce roku 2016. Prostředky budou do rozpočtu obce vráceny
ihned po obdržení finančních prostředků z dotace, na účet školy.

Návrh usnesení č. 6/15/2016
ZO Nemojany schvaluje poskytnutí částky 60.000,- Kč ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. na pokrytí mzdových
nákladů na chůvičku MŠ a asistentku ZŠ v roce 2016. Prostředky budou do rozpočtu obce vráceny
bezprostředně po obdržení finančních prostředků z dotace, na účet školy.
ZO Nemojany pověřuje místostarostu sestavením smlouvy o půjčce, mezi Obcí Nemojany a ZŠ a MŠ
Nemojany, příspěvkovou organizací.

Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (B.K.)

Usnesení č. 6/15/2016 bylo schváleno.

Ad 8) Diskuse
T. Liška se dotazoval, zda je již vybrán nový pracovník na místo pana Kamila Kramáře, který
k 30.11.2016 končí.
M. Jonáš – zatím není vybrán žádný pracovník. Pan Kramář vybírá zatím dovolenou, pracuje pan Liška
a já pomáhám. Pokud nebude žádný zájem, obrátím se na úřad práce. Poslední týden p. Kramář

ukáže jak pracovat na čističce a musíme to nějak zvládnout. Problém může být zimní údržba, ale i tu
zvládneme, i když asi pomaleji.
M. Němec – máme schválený zimní plán údržby
B. Košťálová – kde jsou ti „křiklouni“, kterým se nelíbilo, že na obci pracují důchodci
M. Němec – informace pro ZO i občany z jednání s panem Anovčínem
● územní plán – záměr, co chce dělat – rozšíření chovu koní, jízdárna
● přístup na hráz k rybníku – věcné břemeno – hned neodpoví, část aktivit přebírají synové – probere
to s nimi a dá vědět
● svatební obřady – přislíbil úpravu prostředí (židle, odkládací stolek pro oddávající) a nové ozvučení
svatebních obřadů
● hluk při akcích – bude se snažit eliminovat, ale ne vždy se to povede – obdrželi jsme i vyjádření paní
ředitelky Mgr. Hlavsové
● chodník směrem od obce k mlýnu – je ochoten se finančně podílet
● vybudování rybníku na Chobotem – odbahnění, nátok vody – do budoucna
Ing. Ryšávka – petardy a hluk v nočních hodinách – má obec nějakou vyhlášku – na Silvestra hodně
střílení a ohňostrojů, v restauraci u Haičmanů taktéž – oslavy 50.tých a 60.tých narozenin
M. Němec vysvětlil jak je to s vyhláškami obce a povolením ohledně pořádání akcí
M. Jonáš – informace pro občany ohledně oprav vozovek v obci Nemojany – bohužel letos
neuděláme opravu místní komunikace nad nádražím a v Brance. Není to naší vinou, vše bylo
dohodnuté, ale jak jsem se dozvěděl od firmy, která vozovky opravuje, nemá od SÚS zadání. Pan
starosta navštívil zástupce SÚS ve Vyškově, kteří se omlouvali, ale opravu do letošního roku
nezahrnuli. Bude provedeno v příštím roce hned, jak dovolí počasí.
R.Vondrka – pokud nebude oprava provedena letos, tak bych prosil o nějaký štěrk, nechci směs
M. Němec – ohledně vybudování vodovodu v nově zastavěné části Branky – jediná možnost je, že si
vodovod vybudujete na vlastní náklady, převedete na obec a obec VaK, a.s. Pokud budou občané
zvažovat vybudování, tak by bylo dobré před vybudováním nové cesty.
M.Němec – dává na zvážení zastupitelům ústní žádost jednoho z obyvatel obce, který se nehodlá na
novou kanalizaci připojit. Připojí se pouze tehdy, až bude stanoven spravedlivé směrné číslo spotřeby
vody
J.Bednářová – bylo by možné navázat spolupráci s obcí Luleč, týkající se opravy cesty ke sv. Martinu
Ing. Ryšávka – zklamal mě starosta obce Luleč, kterému jsem sehnal přes známého náměstka dotaci
ve výši 80% na opravu hřbitovní zdi – mám hned za zdí hrob a zeď je ve špatném stavu – a starosta
neprojevil zájem.
Dále měl dotaz ohledně Luštínku – kdo má udržovat.
E.Pěček – Luštínek se vždy sekl, ale Lesy ČR nežádají, aby se seklo

Ad 9) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 07. 11. 2016

Ověřovatelé zápisu:
Věra Ryšávková

…………………………………………………………

Václav Mikel

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

