Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč, IČ: 00292125
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 01. 11. 2018 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Dalibor Hlavsa, Zdeněk Holcman, Karel Mittner, Juraj Toriška, Dalibor
Pastorek, Dana Trnavská, Blanka Halasová, Andrea Němcová
Omluven: Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.34 hodin
bez přerušení
18.31 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

Zahájení
Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a složení slibu zastupitelů
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
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) Složení slibu nových zastupitelů
Předsedající předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o

obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
25.10.2018 do 1.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Nemojany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu – Příloha č.1 Zápisu ze ZO. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib ani nesložil slib s výhradou.

Ad 3) Seznámení s programem
Starosta obce seznámil přítomné s navrženým programem zasedání ZO Nemojany. Žádný ze
zastupitelů neměl návrh na změnu programu.
Návrh usnesení č. 1/1/2018
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č. 1/1/2018 bylo schváleno.
Ad 4) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku Evu Hálovou a jako ověřovatele zápisu Blanku Halasovou a
Dalibora Pastorka. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/1/2018
ZO schvaluje jako zapisovatelku E. Hálovou a za ověřovatele zápisu B. Halasovou a D. Pastorka.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

Usnesení č. 2/1/2018 bylo schváleno.

Ad 5) Kontrola minulého zápisu
ZO schválilo:
• program včetně změny názvu bodu 5) a doplnění bodu 5)

proti: 0

zdržel se: 0

• zapisovatelku E. Hálovou a ověřovatele zápisu B. Halasovou a K. Šmerdu
• vydání Územního plánu Nemojany
• firmu Vystav Nemojany jako realizátora oprav obecní kapličky za cenu 253.668,- Kč včetně DPH,
smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Nemojany a firmou Vystav Nemojany na realizaci opravy kapličky
a pověřilo starostu jejím podpisem
• firmu EMPESORT jako realizátora oprav a rozšíření veřejného osvětlení za cenu 646.356,- Kč včetně
DPH, smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Nemojany a firmou EMPESORT na realizaci oprav a
rozšíření veřejného osvětlení a pověřilo starostu obce jejím podpisem
• poskytnutí finančního příspěvku formou veřejnoprávní smlouvy obci Luleč na opravu hřbitovní zdi
ve výši 100.000,- Kč
• úpravy vjezdu do garáže u RD č.p. 32 na pozemku parc. č. 1412/1 ve vlastnictví obce Nemojany
• dokument „Plán financování obnovy kanalizace a ČOV Nemojany v letech 2018 – 2027“ a vytvoření
fondu pro financování obnovy kanalizace a ČOV Nemojany
• smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou mezi obcí Nemojany a manžely
Kvietkovými a pověřilo starostu obce jejím podpisem
• rozpočtové opatření č.6 v předneseném znění
ZO neschválilo:
• poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Nemojany na zhotovení soukromé části přípojky
splaškové kanalizace majiteli RD č.p. 192
ZO navrhlo:
• řešit směnu pozemků mezi obcí Nemojany (část parc.č. 761/6) a majiteli RD č.p. 224 (části parc.č.
30/1, 30/4 a 1450) novým ZO vzešlým z komunálních voleb

Ad 6 Volba starosty a místostarosty obce
• Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby ZO volilo pouze jednoho místostarostu. Zastupitelé dostali možnost se
k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 3/1/2018
ZO schvaluje volbu jednoho místostarosty.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/1/2018 bylo schváleno.

• Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71
zákona o obcích)

Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o
obcích od 1.1.2019. Do té doby bude funkce starosty vykonávána jako neuvolněná. Zastupitelé
dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 4/1/2018
ZO v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen ZO dlouhodobě uvolněn od 1.1.2019. Do té doby bude funkce starosty vykonávána jako
neuvolněná.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/1/2018 bylo schváleno.

• Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným
hlasováním. Případnou změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Zastupitelé dostali
možnost se ke způsobu hlasování vyjádřit. Návrh jiného způsobu volby nebyl předložen.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude následně volen místostarosta. O jednotlivých navržených kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení prvního kandidáta již nebude
v hlasování o dalším kandidátovi pokračováno.

• Volba starosty
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán následující návrh:
Člen ZO Dalibor Pastorek navrhl do funkce starosty p. Dalibora Hlavsu.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.
Návrh usnesení č. 5/1/2018
ZO volí starostou obce Nemojany Dalibora Hlavsu.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/1/2018 bylo schváleno.

• Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující návrh:
Člen ZO Dalibor Hlavsa navrhl do funkce místostarosty p. Zdeňka Holcmana.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.

Návrh usnesení č. 6/1/2018
ZO volí místostarostou obce Nemojany Zdeňka Holcmana.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Holcman)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Zdeněk

Usnesení č. 6/1/2018 bylo schváleno.

Ad 7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby finanční i kontrolní výbor měl 3 členy. Zastupitelé dostali možnost se
k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 7/1/2018
ZO zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 3 členy.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/1/2018 bylo schváleno.

• Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán
následující návrh:
Člen ZO Zdeněk Holcman navrhl do funkce předsedy finančního výboru p. Danu Trnavskou.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.

Návrh usnesení č. 8/1/2018
ZO volí předsedou finančního výboru Danu Trnavskou.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Trnavská)
Usnesení č. 8/1/2018 bylo schváleno.

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Dana

• Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán
následující návrh:
Členka ZO Blanka Halasová navrhla do funkce předsedy kontrolního výboru p. Miloše Němce.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.

Návrh usnesení č. 9/1/2018
ZO volí předsedou kontrolního výboru Miloše Němce.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Němec)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Miloš

Usnesení č. 9/1/2018 bylo schváleno.

• Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byl podán následující
návrh:
Členka ZO Dana Trnavská navrhla za členy finančního výboru p. Blanku Halasovou a p. Kateřinu
Belákovou.
Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.

Návrh usnesení č. 10/1/2018
ZO volí členy finančního výboru Blanku Halasovou a Kateřinu Belákovou
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Halasová)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Blanka

Usnesení č. 10/1/2018 bylo schváleno.

• Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byl podán následující
návrh:
Člen ZO Miloš Němec navrhl za členy kontrolního výboru p. Marka Stibora a p. Patrika Valoucha.

Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné
stanovisko ani další návrh nebyly předloženy.

Návrh usnesení č. 11/1/2018
ZO volí členy kontrolního výboru p. Marka Stibora a p. Patrika Valoucha
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/1/2018 bylo schváleno.

Ad 8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována měsíční odměna ve výši 300 Kč (max. částka je 1.379 Kč), a to ode
dne 1.11.2018.
Návrh usnesení č. 12/1/2018
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 300 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 12/1/2018 bylo schváleno.

Předsedající navrhl, aby předsedům finančního a kontrolního výboru byla v souladu s § 72 odst. 2 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, poskytována měsíční odměna ve výši 1000 Kč (max. částka je
2.757 Kč), a to ode dne 1.11.2018.
Návrh usnesení č. 13/1/2018
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 1000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 13/1/2018 bylo schváleno.

Předsedající seznámil s možnostmi odměňování neuvolněného starosty. Starosta musí být odměněn
min. 0,3 násobkem a max. 0,6 násobkem základního platu uvolněného starosty, to je v rozmezí
13.786 až 27.571 Kč. Následně navrhl, aby za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena

zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády
č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výši 0,45 násobku, tedy 20.679 Kč, a to ode dne 1.11.2018 do 31.12.2018. Zastupitelé
dostali možnost se k návrhům před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.

Návrh usnesení č. 14/1/2018
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 20.679 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce starosty do 31.12.2018.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Hlavsa)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Dalibor

Usnesení č. 14/1/2018 bylo schváleno.

Předsedající seznámil s možnostmi odměňování neuvolněného místostarosty. Tomu lze poskytnout
max. částku 24.814 Kč. Následně navrhl, aby za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády
č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výši 0,45 násobku, tedy 11.167 Kč, a to ode dne 1.11.2018. Zastupitelé dostali možnost se
k návrhům před hlasováním vyjádřit a sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení č. 15/1/2018
ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 11.167 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasování veřejné: přítomno 9 členů:
Holcman)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1 (Zdeněk

Usnesení č. 15/1/2018 bylo schváleno.

Ad 9) Diskuse
• B. Košťálová požádala nové zastupitele, aby se představili.
• D. Hloušek se dotazoval ohledně přeplněnosti nádob na bio odpad.
• M. Němec odpověděl, že bylo rozdáno 120 ks kompostérů do domácnosti, přidány nádoby na
tříděný odpad a problém přeplněnosti zůstává stále stejný. Jsou samozřejmě další možnosti, ale
muselo by dojít k navýšení místního poplatku.
• K. Mittner se vyjádřil k produkci odpadů jako celosvětovému problému – každý musí začít sám u
sebe rozmyslet si, zda je nutné kupovat zboží např. v plastových obalech.

• E. Pěček se dotazoval, zda již je majitel domu s č.p. 123 připojen ke splaškové kanalizaci.
• M. Němec odpověděl, že probíhá správní řízení.
R. Hlavsová se dotazovala, zda může obec nějak zakročit, když někteří obyvatelé mají nepořádek
kolem domu a škaredí to obec.
M. Němec odpověděl, že pokud se jedná o obecní pozemek, tak ano, ale pokud se jedná o soukromý
pozemek, tak bohužel ne.
M. Bučková se dotazovala, kdy bude udělán přechod u obecního úřadu.
M. Němec odpověděl, že přechod není jednoduchou záležitostí a není pro něj povolení.
D. Hlavsa odpověděl, že se pokusí tento problém znovu otevřít a něco pro to udělat.

Ad 10) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 05. 11.2018
Ověřovatelé zápisu:
Halasová Blanka

…………………………………………………………

Pastorek Dalibor

…………………………………………………………

Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta obce

………………………………………………………….

