Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 30. 05. 2018 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Blažena Košťálová, Dalibor Hlavsa, Dalibor Pastorek, Karel
Šmerda, Blanka Halasová, Věra Ryšávková
Omluven: Václav Mikel

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.38 hodin
bez přerušení
19.56 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Dvorský
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK – oprava a rozšíření osvětlení
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK – oprava obecní kapličky
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování ÚP Nemojany a navýšení finančních
prostředků
Schválení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – SŽDC, vedení výtlaku z ČS1 k ČOV
Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce Nemojany
Schválení závěrečného účtu obce Nemojany za rok 2017
Schválení účetní závěrky za rok 2017
Různé
a) Žádost o podporu linky bezpečí
b) Žádost o podporu provozu babyboxu v Boskovicích
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.
17,43 se dostavila zastupitelka Blanka Halasová

Ad 2) Seznámení s programem
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým programem zasedání ZO Nemojany a navrhl doplnění
bodu 14) Různé o schválení darovací smlouvy mezi TJ Sokol Nemojany a Obcí Nemojany, smlouvy o
dílo mezi firmou LANAK CZ a Obcí Nemojany, smlouvu o balíčku GDPR a SSL certifikátu se společností

Galileo, informaci o rozpočtovém opatření v závěru roku 2017 a schválení rozpočtového opatření č. 1
a č. 2 z počátku roku 2018.
Návrh usnesení č. 1/25/2018
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající, včetně navrhované úpravy.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:

8

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/25/2018 bylo schváleno.

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Blanku Halasovou a
Dalibora Hlavsu. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/25/2018
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu B.Halasovou a D.Hlavsu.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/25/2018 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání včetně úprav
● zapisovatelku E.Hálovou a ověřovatele zápisu p. Košťálovou a p. Mikla
● smlouvu s obcí Luleč o partnerství a spolupráci v oblasti předcházení vzniku bioodpadů
z domácností obou obcí
● rozpočet obce Nemojany na rok 2018
● pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2018
ZO Nemojany zmocnilo:
● Miroslava Jonáše jako delegáta na valnou hromadu společnosti VaK, a.s. Vyškov
Ad 5) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka NN Dvorský
Starosta obce seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. na vedení přípojky NN k RD p. Dvorského přes obecní pozemek parc.č. 1425.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. Veškeré spojené náklady hradí
oprávněný. Všichni zastupitelé měli smlouvu k prostudování a mohli se k ní vyjádřit. Nebyly vzneseny
žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 3/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na vedení přípojky NN
k RD pana Dvorského přes obecní pozemek parc.č. 1425 za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/25/2018 bylo schváleno.

Ad 6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK – oprava a rozšíření osvětlení
Všichni zastupitelé měli smlouvu k prostudování a mohli se k ní vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné
námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 4/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 250.000,- Kč na opravu a
rozšíření veřejného osvětlení. Z celkové částky je 240.000,- Kč poskytnuto jako investiční část
dotace a 10.000,- Kč jako neinvestiční část dotace. ZO pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/25/2018 bylo schváleno.

Ad 7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK – oprava obecní kapličky
Všichni zastupitelé měli smlouvu k prostudování a mohli se k ní vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné
námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 5/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 37.500,- Kč na opravu kapličky.
Celá částka je poskytnuta jako neinvestiční podpora. ZO pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 5/25/2018 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 8) Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování ÚP Nemojany a navýšení finančních
prostředků
Starosta seznámil s důvody vzniku Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na zpracování „Územního plánu
Nemojany“ se Studiem Region, s.r.o. (Ing.arch. Miloslav Sohr). Vzhledem k tomu, že obec Nemojany
po konzultaci s pořizovatelem připustila námitky v rámci veřejného projednání ÚP Nemojany, musí
být tyto změny zapracovány zhotovitelem do finální verze ÚP. S tím souvisí jednak nové veřejné
projednání upraveného ÚP a jednak navýšení finančních prostředků za zapracování změn a
administraci všech potřebných vyjádření dotčených orgánů. Navýšení činí 20.000,- Kč. Na
požadovaném termínu schvalování ÚP (nejpozději v září 2018) se nic nemění. Zastupitelé měli
Dodatek č.1 k prostudování a měli možnost se k němu vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky a
protinávrhy.
Návrh usnesení č. 6/25/2018
ZO schvaluje znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo se Studiem Region, s.r.o. na zpracování
„Územního plánu Nemojany“ včetně navýšení ceny za zpracování o 20.000,- Kč s DPH a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/25/2018 bylo schváleno.

Ad 9) Schválení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany
Ředitelka školy zaslala zřizovateli žádost o čerpání částky 10.730,- Kč na nákup notebooku
k interaktivní tabuli MŠ z rezervního fondu školy.
Návrh usnesení č. 7/25/2018
ZO Nemojany schvaluje použití částky 10.730,- Kč z rezervního fondu školy na nákup notebooku
k interaktivní tabuli MŠ.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/25/2018 bylo schváleno.

Ad 10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – SŽDC, vedení výtlaku z ČS1 k ČOV
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy o zřízení věcného břemene se SŽDC,
státní organizace na vedení výtlaku kanalizace pod železničním tělesem mezi ČS1 a ČOV přes
pozemek parc.č. 1417/1 ve vlastnictví státu s právem hospodaření SŽDC. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 153.600,- Kč bez DPH. Záloha ve výši 184.320,-Kč (včetně DPH)
byla SŽDC uhrazena zálohově dne 7.7.2011. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný, tedy obec
Nemojany. Všichni zastupitelé měli smlouvu k prostudování a mohli se k ní vyjádřit. Nebyly vzneseny
žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 8/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se SŽDC, a.s. na vedení výtlačné větve kanalizace
přes pozemek parc.č. 1417/1 ve vlastnictví České republiky zastoupené SŽDC. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu 153.600,- Kč. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/25/2018 bylo schváleno.

Ad 11) Stanovení počtu členů nového zastupitelstva obce Nemojany
Starosta seznámil ZO s možným počtem členů zastupitelstva obce. Dle § 68 zákona 128/2000 Sb. o
obcích je počet zastupitelů stanoven v rozmezí 7 – 15 členů. Starosta navrhl ponechat 9 členů
zastupitelstva. Zastupitelé měli možnost se k návrhu vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky a
protinávrhy.

Návrh usnesení č. 9/25/2018
ZO stanovuje pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce Nemojany na 9 osob.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/25/2018 bylo schváleno.

Ad 12) Schválení závěrečného účtu obce Nemojany za rok 2017
Účetní obce p. Jitka Pěčková seznámila přítomné se závěrečným účtem obce Nemojany za rok 2017
včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2017.
Návrh usnesení č. 10/25/2018
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Nemojany za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradou. Závada odstraněna v průběhu auditu. ZO ukládá starostovi obce postupovat v souladu
se zákonem a zveřejňovat všechny uzavřené smlouvy na portálu zadavatele.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/25/2018 bylo schváleno.

Ad 13) Schválení účetní závěrky za rok 2017
Účetní obce p. Jitka Pěčková seznámila přítomné s účetní závěrkou obce Nemojany za rok 2017.

Návrh usnesení 11/25/2018
ZO schvaluje účetní závěrku obce Nemojany za rok 2017.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/25/2018 bylo schváleno.

Ad 14) Různé
● Žádost o podporu Linky bezpečí
Starosta informoval o žádosti Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí finanční podpory formou příspěvku na
provoz ve výši 5.000,- Kč. Vzhledem k podpoře jiných projektů a spolků z oblasti sociálních služeb
navrhl neposkytovat žádnou finanční podporu. Zastupitelé měli možnost se k návrhu vyjádřit. Nebyly
vzneseny žádné připomínky a protinávrhy.
Návrh usnesení č. 12/25/2018
ZO neposkytne finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/25/2018 bylo schváleno

● Žádost o podporu provozu babyboxu v Boskovicích
Starosta informoval o žádosti pana Ludvíka Hesse o finanční podporu provozu nově instalovaného
babyboxu v Boskovicích formou darovací smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace v libovolné výši.
Vzhledem ke spádovosti obce Nemojany navrhl neposkytovat žádnou finanční podporu. Zastupitelé
měli možnost se k návrhu vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné připomínky a protinávrhy.
Návrh usnesení č. 13/25/2018
ZO neposkytne finanční příspěvek na babybox v Boskovicích.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/25/2018 bylo schváleno.

● Schválení smlouvy se Sokolem Nemojany o darování pozemku
Místostarosta seznámil přítomné se základními ustanoveními Darovací smlouvy mezi TJ Sokol
Nemojany (dárce) a Obcí Nemojany (obdarovaný) na pozemek parc.č. 33/3 o výměře 1152 m2, v k.ú.
Nemojany, zapsaný na LV č. 673. Veškeré spojené náklady hradí obdarovaný, tedy obec Nemojany.
Všichni zastupitelé měli smlouvu k prostudování a měli možnost se k ní vyjádřit. Nebyly vznešeny
žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 14/25/2018
ZO schvaluje darovací smlouvu mezi TJ Sokol Nemojany, IČ: 00543110 a Obcí Nemojany, IČ:
00292125, na pozemek parc. č. 33/3 o výměře 1152 m2, k.ú. Nemojany, obec Nemojany, zapsáno
KÚ pro JMK, katastrální pracoviště Vyškov, LV č. 673.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/25/2018 bylo schváleno.

● Schválení smlouvy o GDPR na webové stránky obce s firmou Galileo
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy o GDPR na webové stránky obce se
společností Galileo Corporation, s.r.o. I na tuto oblast je nutné mít podle nařízení EU zabezpečenou –
jednak v oblasti ochrany dat a osobních údajů v nich obsažených, jednak formou SSL certifikátů.
Certifikáty budou šifrovat komunikaci mezi serverem a PC návštěvníka stránek a ověřování jeho
domény. Pravidelně budou prováděny aktualizace SSL certifikátu a prověřováni všichni návštěvníci
našich stránek. Cena za implementaci modulu GDPR a vytvoření SSL certifikátu je jednorázově 9.500,Kč bez DPH. Cena za provoz a aktualizace je 3.450,- Kč bez DPH za rok. Všichni zastupitelé měli
možnost se ke smlouvě vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 15/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o balíčku GDPR a SSL certifikátu se společností Galileo a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/25/2018 bylo schváleno.

● Schválení smlouvy s o dílo s LANAK CZ, a.s.
Místostarosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy o dílo se společností LANAK CZ
na konzultační činnost v oblasti provozování kanalizace a ČOV v obci Nemojany v souladu
s podmínkami dotace z OPŽP na základě požadavků a vyžádání objednatele. Cena za poskytnuté
služby je 3.000,- Kč/měsíc
Návrh usnesení č. 16/25/2018
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou LANAK CZ, a.s. na konzultační činnost v oblasti provozování
kanalizace a ČOV v obci Nemojany.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 16/25/2018 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

● Informace o provedených rozpočtových opatřeních v závěru roku 2017
Účetní obce p. Jitka Pěčková informovala zastupitele o provedených rozpočtových opatřeních, která
provedla v závěru roku.

● Rozpočtové opatření č. 1 a 2
Účetní obce p. Jitka Pěčková informovala zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 1 a č. 2 v roce
2018.
Návrh usnesení č. 17/25/2018
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 a č.2 roku 2018, které je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 17/25/2018 bylo schváleno.

Ad 15) Diskuze
p. Jonáš informoval ohledně jednání s panem Anovčínem a paní Adamcovou o zřízení věcných
břemen na přístupových pozemcích k rybníku Chobot. Pan Anovčín je ochoten uzavřít smlouvu o
zřízení věcného břemene na přístup k hrázi. Paní Adamcová smlouvu o zřízení věcného břemene
odmítá uzavřít. Nebude tuhle problematiku již dál rozvádět a je zásadně proti, s rozšířením rekreační
plochy k rybníku.
p. Ryšávka se informoval ohledně výsledků konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky ZŠ a MŠ Nemojany. Z jakého důvodu bylo vypsáno další konkurzní řízení, když současná
paní ředitelka byla jasným vítězem.
Starosta odpověděl, že není pravdou, že by paní ředitelka byla jasným vítězem a vzhledem k tomu, že
nebyla téměř žádná konkurence a doporučení odborné části konkurzní komise bylo jiné než části
komise, která paní ředitelku podporovala, rozhodl se využít svého práva a vypsat druhé kolo
konkurzního řízení.
Rozvinula se velká diskuze ohledně kvalit stávající paní ředitelky a některými rodiči jí byla vyjádřena
podpora.
p. Novák se informoval, zda bylo požádáno o dotaci na provoz obchodu v Nemojanech a kdy bude
upravena díra ve vozovce při vjezdu do Branky.
Starosta odpověděl, že se žádalo o dvě dotace a více dotací není možno z Programu rozvoje venkova
obdržet.
K odpovědi na odstranění díry ve vozovce vyzval pana Ryšávku. Ten odpověděl, že snad již příští
týden firma EDMA zajistí.
p. Nezpěváková se informovala ohledně neprůchodnosti kanálu ve směru na Luleč.

Místostarosta odpověděl, že není jednoduché provést proplach tlakovou vodou z důvodu poškození
potrubí. Dochází k pravidelnému čištění sběrného koše pracovníky OÚ Nemojany.
Ad 13) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončil.
Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 04. 06.2018
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Blanka Halasová

…………………………………………………………

Mgr. Dalibor Hlavsa

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

