Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 12. 06. 2017 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Dalibor Hlavsa, Věra Ryšávková, Blažena Košťálová, Dalibor
Pastorek, Blanka Halasová
Omluven: Václav Mikel, Karel Šmerda

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.30 hodin
bez přerušení
20.02 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení výsledků inventarizace za rok 2016
Schválení Závěrečného účtu za rok 2016
Schválení Účetní závěrky za rok 2016
Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka E.ON Podsedník
Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do Informačního
systému územní identifikace adres a nemovitostí
Projednání žádosti ředitelky školy o navýšení kapacity ŠD
Projednání žádosti ředitelky školy o poskytnutí financí na opravu herních prvků v zahradě ZŠ
Projednání žádosti o prodloužení trasy vodovodu směr Pístovice
Různé – žádost o příspěvek pro Linku bezpečí, žádost o úpravu místnosti v prostoru Obecní
knihovny pro potřeby ŠD, schválení financí na výměnu čerpadel na ČS 1
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. 1/19/2017
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro:

7

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/19/2017 bylo schváleno.
Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Miroslava Jonáše a
Dalibora Hlavsu. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/19/2017
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu p. Jonáše a p. Hlavsu.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/19/2017 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání tak, jak jej přednesl předsedající
● zapisovatelku E. Hálovou a ověřovatele zápisu p. Ryšávkovou a p. Pastorka
● rozpočet obce Nemojany na rok 2017
● pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2017
● 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 pověřilo starostu obce jejím podpisem
Ad 5) Schválení výsledků inventarizace
Starosta seznámil přítomné s výsledky inventarizace za rok 2016. HIK obce Nemojany odsouhlasila
výsledky fyzické a dokladové inventarizace, při které nebylo shledáno rozdílů mezi účetním a fyzickým
stavem.
Návrh usnesení č. 3/19/2017
ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2016
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 6) Schválení závěrečného účtu za rok 2016
Účetní obce paní Pěčková seznámila přítomné se závěrečným účtem obce Nemojany za rok 2016.
Tabulky, které členové ZO obdrželi, obsahovaly schválený rozpočet, upravený rozpočet, rozpočtová
opatření, skutečné příjmy a výdaje v roce 2016 a porovnání s rokem 2015. Podrobný komentář k ZÚ,
byl vyvěšen na webových stránkách obce a byla možnost nahlédnout do něj na OÚ. K příjmům a
výdajům byl přednesen komentář, týkající se celkového zhodnocení daňových příjmů, transferů,
nedaňových příjmů a kapitálových příjmů a dále souhrnný komentář k výdajům – běžné výdaje,
výdaje na opravy, pořízení nového majetku, nedokončený dlouhodobý majetek, poskytnuté
neinvestiční transfery, porovnání s rokem 2015, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtová opatření, stav bankovních účtů, hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. Součástí ZÚ je i
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a výkaz FIN 2-12 M.

Návrh usnesení č. 4/19/2017
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Nemojany za rok 2016, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a dalších příloh, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a
to bez výhrad.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/19/2017 bylo schváleno.

Ad 7) Schválení Účetní závěrky za rok 2016
Účetní obce paní Pěčková seznámila ZO s Účetní závěrkou za rok 2016 včetně jejích příloh.
Zastupitelé se s kompletní závěrkou mohli seznámit na elektronické úřední desce nebo osobně na
OÚ.
Návrh usnesení č. 5/19/2017
ZO schvaluje Účetní závěrku jednotky obec Nemojany za rok 2016 bez výhrad.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/19/2017 bylo schváleno.

Ad 8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojka E.ON Podsedník
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy s E.ON Distribuce, a.s. na zřízení NN
přípojky přes obecní pozemek parc.č. 1383/3 k novostavbě RD pana Podsedníka. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. Všichni zastupitelé ji měli k prostudování. Nebyly
vzneseny žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.

Návrh usnesení č. 6/19/2017
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na
vedení kabelu NN přes pozemek parc.č. 1383/3 k novostavbě RD pana Podsedníka a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/19/2017 bylo schváleno.

Ad 9) Schválení veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do Informačního
systému územní identifikace adres a nemovitostí
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními veřejnoprávní smlouvy s Městem Vyškov na
zabezpečování zápisů do ISUI. Agendu za obec Nemojany povede Stavební úřad ve Vyškově. Cena za
provedení každého zápisu je 50,- Kč a je splatná na základě výzvy 1x ročně k 30.9. Všichni zastupitelé
ji měli k prostudování. Nebyly vzneseny žádné námitky či požadavky na úpravu smlouvy.
Návrh usnesení č. 7/19/2017
ZO Nemojany schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Vyškov o provádění zápisů do ISUI a
pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/19/2017 bylo schváleno.

Ad 10) Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o navýšení kapacity ŠD
Ředitelka školy žádá zřizovatele o schválení navýšení kapacity ŠD ze stávajících 30 na 35 žáků
z důvodu vyššího počtu žáků školy, kteří využívají i ŠD. Jako ŠD budou využívány obě třídy školy –
kapacita je tedy max. 60 žáků a neměl by být problém se schválením ze strany Hygieny a Stavebního
úřadu. Všichni zastupitelé měli žádost k prostudování.

Návrh usnesení č. 8/19/2017
ZO Nemojany schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Nemojany, p.o. z 30 žáků na 35 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2017.
ZO schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje starostu
obce zajištěním souhlasného stanoviska Stavebního úřadu Vyškov a ředitelku školy zajištěním
ostatních požadovaných dokumentů a podáním žádosti ke Krajskému úřadu JMK.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 8/19/2017 bylo schváleno.

Ad 11) Projednání žádosti ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí financí na opravu herních prvků v zahradě
ZŠ
Ředitelka školy žádá zřizovatele o schválení navýšení finančních prostředků na opravu herních prvků
– oprava střechy skluzavky a domečku 25.000,- Kč a nákup nových herních prvků 20.000,- Kč. Na
minulých jednáních ZO bylo odsouhlaseno, že v letošním roce nebudou škole poskytnuty finanční
prostředky nad rámec požadované rozpočtové částky a případné opravy a nákupy mají být hrazeny
z rezervního fondu.

Návrh usnesení č. 9/19/2017
ZO Nemojany neodsouhlasilo poskytnutí finančních prostředků ve výši 45.000,- Kč na opravu a
nákup herních prvků do zahrady ZŠ a MŠ.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/19/2017 bylo schváleno.

Ad 12) Projednání žádosti o prodloužení trasy vodovodu směr Pístovice
Obec obdržela žádost obyvatel RD a chat v oblasti kolem a za rybníkem Chobot směrem na Pístovice,
o zřízení prodloužení trasy vodovodu ze stávajícího koncového bodu nad Chobotem. Všichni
zastupitelé měli žádost k dispozici před dnešním jednáním. Jde o nový požadavek, připojeno by bylo
12 chat a 3 RD – celkem cca 50 obyvatel. Starosta seznámil s postupem možné realizace projektu.
Zastupitelé měli možnost se k projektu vyjádřit.
Návrh usnesení č. 10/19/2017
ZO Nemojany projednalo záměr prodloužení vodovodního řadu směrem na Pístovice. Rozhodnutí o
realizaci projektu bude učiněno až po zajištění stanoviska VAK Vyškov, stanovení náročnosti a
finančních nákladů projektu a projednání s majiteli nemovitostí dané lokality včetně písemných
závazků ke spolufinancování akce a souhlasu s vedením vodovodního řadu přes soukromé
pozemky.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7
Usnesení č. 10/19/2017 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 13) Různé

● Žádost o příspěvek pro Linku bezpečí
Linka bezpečí oslovila obec se žádostí o poskytnutí 5.000,- Kč na provozování linky pro děti v nouzi.
Všichni zastupitelé měli žádost k dispozici před dnešním jednáním.

Návrh usnesení č. 11/19/2017
ZO Nemojany neschvaluje finanční podporu určenou na provozování Linky bezpečí.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/19/2017 bylo schváleno.

● Žádost o úpravu místnosti v prostoru Obecní knihovny pro potřeby ŠD
Ředitelka školy žádá zřizovatele o využití místnosti 1.20 v prostorách Obecní knihovny pro potřeby
zabezpečení provozu ŠD pro 1. a 2. třídu v době výuky 3. a 4. třídy. Náklady na úpravu místnosti by
škola hradila ze svých prostředků. Všichni zastupitelé měli žádost k prostudování a mohli se k ní
vyjádřit.

Návrh usnesení č. 12/19/2017
ZO Nemojany odkládá žádost o využití místnosti 1.20 v prostorách Obecní knihovny pro vytvoření
relaxační místnosti žáků ZŠ v době souběžné výuky v obou třídách a pověřuje starostu obce dalším
jednáním.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/19/2017 bylo schváleno.

● Schválení financí na výměnu čerpadel na ČS 1
Místostarosta obce seznámil přítomné s výměnou čerpadel na čerpací stanici 1. Výměna čerpadel
byla nutná k zabezpečení plynulého chodu čerpací stanice, jelikož předchozí čerpadla výkonově
nestačila. Při výměně čerpadel bude odečtena částka za stará čerpadla a bude účtován rozdíl v ceně a
úprava elektrické zdrojové části čerpací stanice 1.
Návrh usnesení č. 13/19/2017
ZO Nemojany schvaluje výměnu čerpadel firmou PURECO Enviroment s.r.o., Brněnská 1116,
Modřice, v celkové částce 66.550,00 Kč včetně DPH a současně schvaluje navýšení rozpočtu o
částku 67.000,00 Kč v odd. par. 2321.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/19/2017 bylo schváleno.
● Seznámení s řešením odkanalizování obce kolem Nemojanského mlýna
V minulých týdnech proběhla jednání s developerskou firmou, která chce stavět 8 dvojdomků na
pozemku parc.č. 267/1, p. Minaříkem a p. Anovčinem ohledně možnosti odkanalizování této části
obce. Na základě vydaného rozhodnutí vodoprávního úřadu o neprodloužení provozu ČOV hotelu a
v budoucnu zřejmě totéž u p. Minaříka bude nutné celou situaci řešit vybudováním nové větve
kanalizace. Starosta předložil možný postup realizace nové větve. Zastupitelé měli možnost se
k problematice vyjádřit.
Místostarosta obce povede jednání s panem Gottwaldem – odborným garantem ČOV Nemojany
ohledně kapacity ČOV.

● Rozpočtové opatření
Účetní obce paní Pěčková přečetla rozpočtové opatření č. 1, 2, 3.

Návrh usnesení č. 14/19/2017
Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 1,2,3, tak, jak byla
přednesena.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 14/19/2017 bylo schváleno.

● Výběr firem pro dokončení výstavby chodníku do „ Krchůvku“
Místostarosta oslovil 3 firmy ve věci dokončení výstavby chodníku do „Krchůvku“. Jednalo se o firmu:
● QUANTUM stavby,s.r.o., Vyškov, Brněnská 122/212

nabídka: 802.999,02 Kč s DPH

● EDMA s.r.o., Drnovice 708

nabídka: 931.098,87 Kč s DPH

● DEER BROTHERS s.r.o., Vyškov, Brněnská 366/25

nabídka: 783.414,50 Kč s DPH

Dále firma DEER BROTHERS s.r.o. nabídla výstavbu opěrných zídek v ceně 144.171,50 Kč s DPH a
osvětlení v ceně 96.800 Kč s DPH. Ostatní firmy nevytvořily nabídku ceny na výstavbu opěrných zídek
a osvětlení. Vzhledem k tomu, že firma DEER BROTHERS s.r.o. má cenovou nabídku nejnižší a dobré
reference, navrhuji vybrat firmu DEER BROTHERS s.r.o. ke zhotovení díla v celkové ceně 1.024.0386
Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 15/19/2017

ZO Nemojany schvaluje firmu DEER BROTHERS s.r.o., Vyškov, Brněnská 122/212 k provedení
dokončení výstavby chodníků do „Krchůvku“ v ceně 783.414,50 Kč včetně DPH, dále ke zhotovení
opěrných zídek v ceně 144.171,50 Kč včetně DPH a osvětlení v ceně 96.800 Kč s DPH. ZO Nemojany
pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.

Hlasování veřejné: přítomno členů: 7

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 15/19/2017 bylo schváleno.
Ad 14) Diskuse
M.Jonáš – rozvoz recyklátu – byl zpevněn povrch cesty k čerpací stanici ČOV, zbytkem se vyrovná
cesta u Kozího výběhu
- opravy místních komunikací v Brance a nad nádražím započnou v pondělí 19. 6.2017
- změna pracovníka obce – p. Hloušek v zaměstnání končí a nastupuje p. Hynšt
- byla tlumočena žádost maminek, aby mohly chodit s dětma do Kozího výběhu – maminky dostanou
klíče a na vlastní nebezpečí mohou prostory využívat. S tím souvisí i nabídka certifikovaných prvků
z dětského hřiště. V případě, že se uskuteční, budou prvky nainstalovány v Kozím výběhu.
- značení komunikací v obci zelenou barvou – vyznačení závad, jejichž opravu bude zajišťovat v rámci
reklamace firma Habau prostřednictvím vybrané firmy – opravy by měly započít v červenci tohoto
roku
- je zřízen webový odkaz na Mapový portál obce Nemojany – nahlédnutí pro veřejnost

p.Košťálová – jak to vypadá s kompostéry
- dotace zahrádkáři – povýšit o 3500 Kč na realizování soutěže „O nejhezčí předzahrádku
v obci Nemojany“

Starosta – dotace na kompostéry společně s obcí Luleč, je tam téměř 100% šance na získání, realizace
asi říjen 2017
- navrhuji povýšit dotaci pro ČZS ZO Nemojany o částku 3 500,- Kč

Návrh usnesení č. 16/19/2017
Zastupitelstvo obce Nemojany schvaluje navýšení neinvestiční dotace ČZS ZO Nemojany o částku
3 500,- Kč na odměny vítězům soutěže „O nejkrásnější předzahrádku v obci Nemojany“
Hlasování veřejné: přítomno členů: 7
Usnesení č. 14/19/2017 bylo schváleno.

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ad 15) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 15.06.2017

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Jonáš

…………………………………………………………

Dalibor Hlavsa

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

