Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 14. 09. 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
Omluven: Václav Mikel, Dalibor Pastorek

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.36 hodin
bez přerušení
20.06 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 Dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Nemojany, p.o.
Schválení použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany, p.o.
Rozhodnutí o zhotoviteli osvětlení v místní části Branka
Schválení rozpočtového opatření
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.1/14/2016
ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno: 7 členů
Usnesení č.1/14/2016 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 M. Jonáše a B.
Košťálovou. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/14/2016
ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu M. Jonáše a B. Košťálovou.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/14/2016 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program jednání tak, jak byl přednesen
● zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu M. Jonáše a V. Ryšávkovou
● výsledky inventarizace za rok 2015
● Závěrečný účet obce Nemojany za rok 2015, včetně přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
a dalších příloh a vyjadřilo souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad
● Účetní závěrku jednotky Obec Nemojany za rok 2015
● přijetí dotace ve výši 27.000,- Kč z rozpočtu JMK a její zapojení do rozpočtu obce
● návrh smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků JMK a pověřilo starostu jejím podpisem
● poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč spolku Nemojáci, z.s.
● Závěrečný účet svazku obcí Drahanská vrchovina, tak jak byl předložen
● doplnění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nemojany, příspěvková organizace v čl. 3 o body 4 a 5
● rozpočtové opatření č.1 a č.2
● žádost E.ON, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemcích obce par.č. 502/1 a 1361/1

ZO Nemojany vybralo:
● realizátora oprav místních komunikací v Brance a Nad nádražím, Správu a údržbu silnic Vyškov
a pověřilo starostu a místostarostu zajištěním realizace akce

ZO Nemojany souhlasilo:
● s doplněním žádosti o pořízení ÚP Nemojany a pověřilo starostu jejich předáním pořizovateli
● s návrhem Smlouvy o právu provést stavbu- napojení účelové komunikace na komunikaci II/430
Tučapy – Vyškov

Ad 5) Schválení Dodatku ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Nemojany,p.o.
Starosta obce seznámil s textem Dodatku č.2. Uvedl, že ZŠ a MŠ Nemojany má od 9. 8. 2016 platné
živnostenské oprávnění pro „Hostinskou činnost“, které je nezbytné pro provedení změn ve zřizovací
listině a poděkoval paní ředitelce, že se ujala vyřizování.
Návrh usnesení č. 3/14/2016
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Nemojany, příspěvková organizace
v předloženém znění.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/14/2016 bylo schváleno.

Ad 6) Schválení použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany, p.o.
Starosta obce seznámil ZO s žádostí paní ředitelky o použití rezervního fondu. Rezervní fond bude
použitý na financování úpravy lehátek, nákup skříňky na ručníky a nákup zátěžového koberce.
Návrh usnesení č. 4/14/2016
ZO schvaluje použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany, příspěvková organizace, pro účely
nákupu skříňky na ručníky, zátěžového koberce a úpravu lehátek. ZO schvaluje nákup DDHM
v hodnotě nad 10 000,- Kč. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2016.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/14/2016 bylo schváleno.

Ad 7) Rozhodnutí o zhotoviteli osvětlení v místní části zvané „Branka“
Místostarosta informoval o průběhu výběrového řízení na realizaci díla. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka firmy EMPEMONT v celkové ceně 66.982,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení č. 5/14/2016
ZO schvaluje jako realizátora akce „Osvětlení v místní části Branka“ firmu EMPEMONT a její
cenovou nabídku ve výši 66.982,- Kč včetně DPH a pověřuje místostarostu obce dalším jednáním
k realizaci prací.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/14/2016 bylo schváleno

Ad 8) Schválení rozpočtového opatření
Účetní obce paní Pěčková přečetla návrh rozpočtových opatření v oblasti příjmové i výdajové.

Návrh usnesení č.6/14/2016
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6 tak, jak je předložila p. Pěčková.

Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/14/2016 bylo schváleno.

Ad 9) Různé
a) Informace k úpravám v ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. – proběhla instalace nového systému zabezpečení
vchodů do budovy (videotelefony+ panikové kování na všech dveřích), výměna vstupních dveří do
prostoru ZŠ v 1.patře, instalace sprchy a výlevky v sociální části MŠ, výměna kuchyňské linky a
spotřebičů v jídelně školy, výstavba nového plotu na školní zahradě směrem k pozemku p. Reichové.
Do konce roku bude vyměněn výdejní pult a odkládací dřez na nádobí a bude instalována
profesionální myčka nádobí.
b) Stanovení dalšího postupu vůči domácnostem nepřipojeným na novou splaškovou kanalizaci –
starosta seznámil s návrhem přijetí opatření vůči majitelům nemovitostí, kteří dosud nepřipojili své
domácnosti na novou splaškovou kanalizaci:
- písemné doložení způsobu likvidace odpadních vod
- fyzické prokázání odpojení domovních odpadů a jímek/septiků od dešťové kanalizace
- doložení prohlášení o nepropustnosti jímek/septiků (od právnické/fyzické osoby
k tomuto úkonu způsobilé)
- doložení faktur o likvidaci odpadních vod od způsobilé právnické/fyzické osoby (VAK
Vyškov nebo jiná podobná společnost) – v souladu s odebraným množstvím pitné vody
nebo ročním směrným číslem spotřeby

Návrh usnesení č. 7/14/2016
ZO Nemojany schvaluje postup a opatření vůči majitelům nemovitostí dosud nepřipojených na
splaškovou kanalizaci a pověřuje starostu a místostarostu jejich okamžitou realizací s ukončením
do 30.11.2016.

Hlasování veřejné: přítomno 7 členů

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/14/2016 bylo schváleno.

c) Stanovení podmínek pro převod parcely 33/3
TJ Sokol Nemojany zaslal obci Nemojany podmínky, za kterých je ochoten převést na obec parcelu
33/3 pro účel vybudování multifunkčního sportovního hřiště. Zastupitelé byli s podmínkami
seznámeni na poradě starosty dne 12.9.2016.

Návrh usnesení č. 8/14/2016
ZO Nemojany schvaluje podmínky TJ Sokol Nemojany pro převod pozemku parc.č. 33/3 na obec
Nemojany na výstavbu multifunkčního sportovního hřiště. ZO pověřuje místostarostu dalším
jednáním se Sokolem, případně Župou Dr.Bukovského či vyššími sokolskými organizacemi.

Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro:7

proti:

zdržel se:

Usnesení č. 8/14/2016 bylo schváleno.
d) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Nemojany
Starosta seznámil se žádostí ředitelky školy o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků a úhradu
z toho plynoucích zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským
normativem.

Návrh usnesení č. 9/14/2016
ZO Nemojany povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ a MŠ Nemojany, p.o. na 23 žáků a
schvaluje navýšení finančních prostředků do konce roku 2016 o částku 82.000,- Kč na výdaje na
vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem.

Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro:7

proti:

zdržel se:

Usnesení č. 9/14/2016 bylo schváleno.

e) Žádost o uzavření smluv o smlouvě budoucí – p. Pilušová, p.Podsedník
Místostarosta obce seznámil ZO s obsahem smluv. Jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí,
které se týkají zřízení věcného břemene za náhradu v každém případě 1000,- Kč.

Návrh usnesení č. 10/14/2016
ZO Nemojany souhlasí 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 pověřuje starostu obce podpisem návrhu smluv č. 1040010698/001 a 1030027954/001 001.

Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro:7

proti:

zdržel se:

Usnesení č. 10/14/2016 bylo schváleno.
f) Žádost paní Novákové, bytem Nemojany č.p.44 o úhradu nákladů s předlážděním vjezdu do domu.
Místostarosta seznámil ZO s žádostí paní Novákové a požádal o vyjádření k dané situaci. Nejprve se
vyjádřil pan Novák, který sdělil, že díky budování kanalizace byl vjezd rozbitý a jelikož je vjezd na
obecním pozemku, žádá o úhradu nákladů. Je ochoten zajistit opravu.
Zastupitelka Košťálová byla pro, ať se paní Novákové uhradí náklady na materiál.
Zastupitelka Halasová sdělila, že rozhodnutím ve prospěch paní Novákové se můžeme obávat dalších
žádostí, kterým budeme nuceni vyhovět.
Místostarosta se vyjádřil, že ještě ověří požadovanou částku.
Starosta se vyjádřil, že by byl rád, kdyby se hlasovalo jasně pro nebo proti. Jedná se o věc, na kterou
by měl mít každý jasný názor.

Návrh usnesení č. 11/14/2016
ZO Nemojany vyhovuje 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. Pověřuje místostarostu obce kontrolou požadované částky na opravu.
Hlasování veřejné: přítomno 7 členů:

pro:5

proti: 1 (K.Š.)

držel se: 1 (V.R.)

Usnesení č. 11/14/2016 bylo schváleno.

Ad 10) Diskuse
Do diskuze se přihlásila paní ředitelka školy, která chtěla zastupitelstvu moc poděkovat za vstřícnost
v přidělení peněz „ na přilepšenou“ a za peníze, které budou obcí zapůjčeny na plat asistentky
pedagoga a chůvičky do MŚ. Sdělila, že jako první zaslala zpracovaný projekt „Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování- šablony pro MŠ a ZŠ“. Projekt byl již schválen a bylo jí sděleno,
že může obratem čerpat finanční prostředky, které jí budou zaslány v měsíci lednu 2017. Dále sdělila,
že pokles žáků vznikl tím, že v Tučapech přemlouvali rodiče, aby své děti zapsali do školy v Tučapech,
Ačkoliv rodiče o toto neměli zájem a chtěli své děti ponechat ve škole v Nemojanech, učinili tak.
Finanční prostředky na platy byly oproti loňskému roku nižší, a tudíž již v měsíci červnu se škola ocitla
v mínusu 92 000,- Kč. Bylo zavedeno opatření, kdy byla každému zaměstnanci odebrána část
nenárokové složky, kterou je osobní ohodnocení, což dělá úsporu 51 800,- Kč, dále je uloženo ve
fondu odměn 31 000,- Kč, je navýšeno školné, stravné. Paní ředitelka by ale ráda všem chtěla dát
odměny, a z tohoto důvodu žádá o pokrytí minusové částky z rozpočtu obce.
Dále se vyjádřila vedoucí učitelka z MŠ, která sdělila, že mají ve školce spoustu dvouletých dětí, jedno
dítě autistu, jedno dítě s Downovým syndromem, a že by nerada některé dítě ze školky vyřazovala.
Sama má o 2000,- Kč menší osobní ohodnocení. Zpracování projektu jim dalo hodně práce, téměř
celé prázdniny.

Pan starosta se ptal, zda postižené děti jsou z Nemojan.
Paní ředitelka odpověděla, že jedno postižené děvčátko je z Vyškova.
Pan Pěček vyzýval paní ředitelku, ať chodí s dětma do „Kozího výběhu“, že je to tam pravidelně
posečené a zda má klíče. Můžou tam chodit i jiné spolky a organizace, a zda by nemohlo být otevřeno
i pro veřejnost. Mohla by se tam umístit nějaká lavička.
Paní Pěčková – lavička by mohla být i u kapličky, aby si měli starší občané kam sednout.
Paní ředitelka odpověděla, že klíče má, ale raději využívají hřiště od pana Anovčína.
Pan starosta odpověděl, že pro veřejnost ano, ale je problém s polorozpadlou budovou, kde by si
někdo mohl způsobit úraz.
Pan Pěček navrhoval, že by se mohlo oplotit a dát cedulku „Vstup zakázán“.
Pan místostarosta navrhoval budovu zbourat.

Ad 14) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 19. 09. 2016

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Jonáš

…………………………………………………………

Blažena Košťálová

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

