Výpis usnesení
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 15.12. 2021
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo schválilo:
1/27/2021 ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho změn
a doplnění.
2/27/2021 ZO Nemojany schvaluje jako zapisovatele pí. Danu Trnavskou, za ověřovatele zápisu
Juraje Torišku a Zdeňka Ryšku.
3/27/2021 ZO Nemojany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 240 000,-Kč, od spol. Prefa Brno
a.s., IČO: 46901078, Kulkova 4231/10, Židenice, 615 00 Brno, dle podmínek navržené smlouvy a
pověřují starostu obce uzavřením a podpisem této smlouvy.
4/27/2021 ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PR-001030070771/003-ELSP o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s EG.D, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN
„Nemojany, připojení NN zahrada Luzar“, přes obecní pozemek parc. č. 761/6 v k. ú. Nemojany, viz.
situační výkres, který je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu
2.000,- Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
5/27/2021 ZO Nemojany schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK,
uzavíraný s Jihomoravským krajem, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno ve znění,
který bude přílohou č. 1 zápisu zasedání ZO.
6/27/2021 ZO Nemojany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nemojany č.2 /2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude přílohou č. 2 zápisu zasedání ZO.
7/27/2021 Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje změnu hranice katastrálního území i hranice
obce dle návrhu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. č.p. 1, 601 51, Brno, tak
jak bylo předloženo v písemné a grafické podobě a bude přílohou č. 3 zápisu zasedání ZO.
8/27/2021 Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje navržené rozpočtové provizorium na rok 2022. V
období rozpočtového provizoria bude obec hradit jen běžné pravidelně se opakující výdaje a výdaje
na činnosti spojené se státní správou. Kromě toho bude dále hospodařit tak, aby zajistila:
•

•
•
•
•
•
•

Plynulý chod obce a jí zřízených organizací:
- Základní školy a mateřské školy - záloha 185.000 Kč+ 80.000,-Kč za energie a vybavení
- Obecní knihovny - 15.000,-Kč;
Nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce;
Plnění závazků vyplývajících z již uzavřených smluv. Finanční plnění bude provedeno tak, aby
obci nevznikly nezaplacené faktury;
Pokrytí investičních výdajů na akce započaté v roce 2021. Financování rozjetých investičních
akcí, jejichž zastavení by znamenalo pro obec další zvýšené náklady;
Výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací;
Úhradu kapitálových výdajů, pokud potřeba výdajů pokračuje i v roce 2022;
Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce.

výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do 3/12 rozpočtu předchozího roku. Obec bude dbát na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. Po schválení rozpočtu se příjmy a
výdaje rozpočtového provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu. Rozpočtové hospodaření obce se v
této době bude pro zajištění plynulosti řídit schváleným rozpočtem na rok 2021.
9/27/2021 ZO Nemojany schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024 ve znění, ve
kterém byl přednesen starostou obce a bude přílohou č. 4 zápisu zasedání ZO.

10/27/2021 ZO Nemojany schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce Nemojany na období 2020 –
2025, tak jak byla předložena a pověřuje místostarostu obce zpracováním záznamu dle bodu B. 3
předmětného dokumentu. Dále pověřuje starostu obce vyvěšením aktualizovaného PRO na
webových stránkách obce.
11/27/2021 ZO Nemojany schvaluje realizaci zpracování projektové dokumentace u projektu
„Přechod pro chodce u OÚ Nemojany“ a na základě předložené CN pověřuje starostu obce uzavřením
a podpisem objednávky se spol. EDMA s.r.o., IČ: 25558391, Luleč 407, 683 03.
12/27/2021 ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. PR-001030071928/003-MOPR o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s EG.D, a.s., na umístění distribuční soustavy kabelového vedení NN;
kabelový pilíř „Nemojany, přípojka NN k RD Pernica“, přes obecní pozemek parc. č. 193/3 v k. ú.
Nemojany, viz. situační výkres, který, je přílohou smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úplatu 1.100,-Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
13/27/2021 ZO Nemojany schvaluje odstoupení od přiznané dotace vyplývající z Rozhodnutí č.
1190700409 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřuje
starostu obce zasláním informace na SFŽP a podniknutí dalších kroků potřebných k ukončení
dotačního projektu.

14/27/2021

ZO Nemojany schvaluje rozpočtové opatření za měsíc prosinec v předneseném znění,
které bude přílohou č. 5 tohoto zápisu.
15/27/2021 ZO Nemojany revokuje usnesení č. 3/26/2021 schválené na 26. zasedání ZO Nemojany
dne 10.11.2021 - ZO Nemojany schvaluje stanovení ceny stočného dle kalkulace pro rok 2022 ve výši
45,45 Kč bez DPH za 1 m³ odvedených odpadních vod (tj. 50,- Kč vč. 10% DPH).
16/27/2021 ZO Nemojany nově schvaluje stanovení ceny stočného z důvodu vzrůstající inflace dle
doporučené kalkulace pro rok 2022 ve výši 45,91 Kč bez DPH za 1 m³ odvedených odpadních vod (tj.
50,50 Kč vč. 10% DPH).
17/27/2021 ZO Nemojany revokuje usnesení č. 13/26/2021 schválené na 26. zasedání ZO Nemojany
dne 10.11.2021 - ZO Nemojany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 800 000,-Kč, od Jozefa
Anovčína, obec Nemojany, Nemojany č.p. 38, 683 03 Luleč, v zastoupení spol. JPROJEKCE s.r.o., IČ:
07476752, Rostěnice 67, Rostěnice-Zvonovice, dle podmínek navržené smlouvy a pověřuje starostu
obce uzavřením a podpisem této smlouvy.

Zastupitelstvo bere na vědomí :
ZO Nemojany bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření za měsíc listopad, tak jak jej
přednesla účetní obce.
ZO Nemojany bere návrh Závěrečného účtu a Rozpočtového výhledu svazku obcí Drahanská
vrchovina na vědomí.
ZO Nemojany bere na vědomí navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Nemojany, jak bylo předloženo.

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

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

