Výpis usnesení
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 10.11 2021
__________________________________________________________________________________
Zastupitelstvo schválilo:
1/26/2021 ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho změn a
doplnění.
2/26/2021 ZO Nemojany schvaluje jako zapisovatele pí. Kateřinu Šnejdrlovou, za ověřovatele zápisu
Danu Trnavskou a Blanku Halasovou.
3/26/2021 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).
4/26/2021 ZO Nemojany stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 1 000 000,-Kč.
5/26/2021 ZO schvaluje plán inventarizace za rok 2021 tak, jak byl přečten. ZO schvaluje inventarizační
a likvidační komisi ve složení:
HIK: Dalibor Hlavsa, Dalibor Pastorek, Blanka Halasová
IK Obecní úřad a místní hospodářství: Dalibor Hlavsa, Juraj Toriška
IK Obecní knihovna: Jitka Pěčková, Dana Trnavská
IK Hasičská zbrojnice: Miloš Němec, Zdeněk Ryška
IK dokladová: Jitka Pěčková, Martin Hála
Delegace zástupce do IK ZŠ a MŠ: Dalibor Pastorek, Karel Mittner
Likvidační komise: Dana Trnavská, Blanka Halasová

6/26/2021 ZO Nemojany schvaluje záměr koupě pozemku parcela č. 271/1 v k.ú. Nemojany, druh
pozemku trvalý travní porost s výměrou 72 m², za cenu 300,-Kč za m². Náklady spojené s přepisem na
KN, uzavřením smlouvy atp., hradí kupující. Po zajištění administrativních úkonů spojených s prodejem
části pozemku pověřuje ZO Nemojany starostu podpisem smlouvy a projednání na KN.

7/26/2021 ZO Nemojany schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SoD „Protipovodňová opatření obce
Nemojany“ se společností EMPEMONT s.r.o, IČ: 27772179, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, viz. příloha zápisu č. 1, jehož předmětem je změna celkové ceny díla snížením celkové ceny
díla o částku 4.485,- Kč bez DPH, přičemž celková cena díla bude činit 874.395,- Kč bez DPH (1 058
017,95,- Kč s DPH), z důvodů vzniku méněprací týkajících se vodočetné latě a pověřuje starostu obce
jeho podpisem.
8/26/2021 ZO Nemojany schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací –
Nemojany“ z dotačního programu MMR 117D8210 Podpora obnovy venkova a podprogramu DT
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
9/26/2021 ZO Nemojany schvaluje uzavření smlouvy se spol. RPA - Deregio Tender, s.r.o., IČ:
02122855, Starobrněnská 20, Brno, 602 00, která zajistí podání žádosti o dotaci a v případě přiznání
dotace i kompletní administraci projektu „Oprava místních komunikací – Nemojany“ z dotačního
programu MMR 117D8210 Podpora obnovy venkova a podprogramu DT 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

10/26/2021 ZO Nemojany schvaluje smlouvu č. 2374/2021-SML/Have o zřízení služebnosti mezi obcí
Nemojany a Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno, viz. příloha zápisu č. 2, jejímž předmětem
bude stavba vyústního objektu dešťové kanalizace umístěného na části pozemku parc. č. 1401/1 v k.ú.
Nemojany (koryto vodního toku Rakovec), za účelem provádění údržby a oprav, viz. GP č. 781105/2020, který bude přílohou a nedílnou součástí této smlouvy s vyznačením rozsahu služebnosti
včetně ochranného pásma. Služebnost bude zřízena jednorázovou úplatou 5.000,-Kč. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

11/26/2021 ZO Nemojany za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu schvaluje pořízení 2ks
radarového informativního měřiče rychlosti, z nichž první zařízení bude instalováno na sloupu u č.p. 79
ve směru od Lulče do obce, druhé na sloupu u domu č.p. 133 ve směru od Habrovan do obce. Přesné
vymezení stanovišť jednotlivých zařízení bude realizováno s ohledem na technické podmínky.
ZO pověřuje starostu obce zasláním objednávky.

12/26/2021 ZO Nemojany schvaluje výběr radarového informativního měřiče rychlosti a pověřuje
starostu obce objednáním 2ks typu RMR-10-Zpomal, dle předložené CN u společnosti Empemont s.r.o.,
Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí. Dále ZO Nemojany pověřuje starostu vyřízením
administrativních podkladů potřebných k realizaci u dotčených úřadů.
13/26/2021 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.
14/26/2021 ZO Nemojany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 1 550 000,-Kč, od spol. Firma
Nemojany Podhoří, s.r.o., IČ: 07737033, Rudé armády 646/47, Rousínovec, Rousínov, v zastoupení
jednatelů JUDr. Petr Frank a Ing. Jiří Konečný, dle podmínek navržené smlouvy a pověřuje starostu
obce uzavřením a podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo informuje: Obec zajistí úpravu terénu v oblouku křižovatky (u stromů), kde odebere
část terénu (hrbek na vrchní části náspu), aby došlo ke zpřehlednění dopravní situace při vyjíždění do
křižovatky. V případě, že uvedené změny nebudou vnímány a pociťovány ke zlepšení situace, bude
s největší pravděpodobností postupováno dle doporučení PČR. Opatření budou provedena do jara
2022. ZO Nemojany souhlasí s popisovaným řešením, které bude realizováno do jara příštího roku
2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce Nemojany.
Informaci o rozpočtovém opatření za měsíc říjen.
Zastupitelstvo pověřuje: Ze strany ředitelky školy pí. Mgr. Romany Bártové byla předložena žádost o
navýšení provozního rozpočtu vzhledem k neplánovaným výdajům a růstu cen energií za poslední
čtvrtletí roku 2021. ZO Nemojany pověřuje zastupitele Martina Hálu ke zjištění podrobností ohledně
navyšujících se záloh za energie. Dále bude záležitost projednána na prosincovém zasedán
…………………………………………………….
Dalibor Pastorek
místostarosta

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

