Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 27. 02. 2017 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Dalibor Hlavsa, Věra Ryšávková, Dalibor Pastorek, Václav
Mikel, Blažena Košťálová, Blanka Halasová
Omluven: Karel Šmerda

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

18.00 hodin
bez přerušení
19.34 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 smlouvy o smlouvě budoucí s ČTI
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – přechod
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – územní plán
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Různé
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. 1/17/2017
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 1/17/2017 bylo schváleno.

pro:

8

proti:

0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Blanku Halasovou a
Miroslava Jonáše. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/17/2017
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu p. Halasovou a p. Jonáše.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/17/2017 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání tak, jak jej přednesl předsedající
● cenu stočného na 37,- Kč za 1 m³ odvedených odpadních vod, cena je bez DPH
● Ing.arch. Miloslava Sohra – firma Studio Region s.r.o. jako zhotovitele ÚP Nemojany
● navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Nemojany na rok 2016
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017 - 2021
● provedení rozpočtového opatření č. 8 a 9 za měsíc listopad a prosinec 2016
● pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017, kterými se bude řídit do schválení rozpočtu na rok
2017.
● žádosti Hanáckého rally klubu v AČR, Vyškov, ve znění dopisu ze dne 20. 11. 2016
● člena kontrolního výboru Obce Nemojany, pana Jana Grece
● navýšení částky na 84 468,- Kč včetně DPH a souhlasí s tím, že akci realizovala dceřiná firma firmy
EMPEMONT, firma EPMESORT
ZO Nemojany ponechalo:
• odměny zastupitelů a neuvolněného starosty ve stejné výši jako doposud
Ad 5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s ČTI
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy. Všichni zastupitelé měli text zaslaný
k dispozici a k seznámení s předstihem. Zastupitelé dostali možnost se k textu smlouvy vyjádřit.
Nebyly podány žádné návrhy na změnu textu.
Návrh usnesení č. 3/17/2017
ZO schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí s ČTI a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 3/17/2017 bylo schváleno.

pro:8

proti:0

zdržel se: 0

Ad 6) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK - přechod
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy. Všichni zastupitelé měli text zaslaný
k dispozici a k seznámení s předstihem. Zastupitelé dostali možnost se k textu smlouvy vyjádřit.
Nebyly podány žádné návrhy na změnu textu.
Návrh usnesení č. 4/17/2017
ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na chodníky a přechod a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/17/2017 bylo schváleno.

Ad 7) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – územní plán
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy. Všichni zastupitelé měli text zaslaný
k dispozici a k seznámení s předstihem. Zastupitelé dostali možnost se k textu smlouvy vyjádřit.
Nebyly podány žádné návrhy na změnu textu.
Návrh usnesení č. 5/17/2017
ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na pořízení ÚP Nemojany a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:8

proti:0

zdržel se:0

Usnesení č. 5/17/2017 bylo schváleno.

Ad 8) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Starosta seznámil přítomné se základními ustanoveními smlouvy. Všichni zastupitelé měli text zaslaný
k dispozici a k seznámení s předstihem. Text byl projednáván i na minulé poradě starosty vzhledem
k nesouhlasnému stanovisku a doplňkových požadavcích paní Jandlové. Na základě shody zastupitelů
nebude text měněn a zřízení věcného břemene – služebnosti bude bezúplatné přesně v souladu
s předchozími smlouvami mezi obcí a majiteli pozemku. Zastupitelé dostali možnost se k textu
smlouvy vyjádřit. Nebyly podány žádné návrhy na změnu textu.
Návrh usnesení č. 6/17/2017
ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Nemojany a majiteli
pozemku parc.č. 37/1 paní Jandlovou a panem Přikrylem.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:
Usnesení č. 6/17/2017 bylo schváleno.

pro:8

proti:0

zdržel se:0

Ad 9) Různé
a) Schválení zástupce na valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov která se koná dne 19.5.2017 v Hotelu
Allvet
Navržen M. Jonáš, další návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 7/17/2017
ZO schvaluje Miroslava Jonáše jako zástupce obce na valnou hromadu VaK, a.s. Vyškov která se
koná dne 19.5.2017 a pověřuje starostu podepsáním plné moci.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:8

proti:0

zdržel se:0

Usnesení č. 7/17/2017bylo schváleno
b) Seznámení se záměrem majitelů chat na Kopaninách
Starosta a místostarosta seznámili přítomné se zájmem majitelů části chat na Kopaninách o protažení
vodovodního řádu a stoky splaškové kanalizace. Potrubí by vedla ve stávající komunikaci v majetku
obce, finančně by vše zajišťovali majitelé bez podílu obce.
Bylo plánované „zkulturnění“ cesty do Kopanin, ale vzhledem k záměru chatařů, bude odloženo.
Recyklát se dá využít i na jiná místa v obci. Zastupitelka Košťálová upozornila, že cesta neleží jen v k.ú.
Nemojany, ale částečně i v k.ú. Luleč. Obec Luleč by měla být srozuměna s plány majitelů chat na
Kopaninách.
c) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Nemojany
Ředitelka školy předložila ZO účetní závěrku za rok 2016, kdy škola vykázala hospodaření se
zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 95.310,- Kč.
Návrh usnesení č. 8/17/2017
ZO Nemojany schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany, okres Vyškov,příspěvkové organizace se
zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2016 ve výši 95.310,- Kč.
Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:8

proti:0

zdržel se:0

Usnesení č. 8/17/2017 bylo schváleno.
d) Schválení rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany, okres Vyškov,
příspěvkové organizace
Ředitelka školy navrhuje rozdělit zlepšený hospodářský výsledek ve výši 95.310,- Kč následovně:
převést do rezervního fondu částku 51.310,- Kč
převést do fondu odměn částku 44.000,- Kč
Návrh usnesení č. 9/17/2017
ZO Nemojany schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Nemojany za rok
2016 ve výši 95.310,- Kč následovně:

-

převedení částky 51.310,- Kč do rezervního fondu a
převedení částky 44.000,- Kč do fondu odměn.

Hlasování veřejné: přítomno 8 členů:

pro:8

proti:0

zdržel se:0

Usnesení č. 9/17/2017 bylo schváleno.

Ad 13) Diskuse
p. Jonáš seznámil přítomné s děním kolem ČOV a čerpací stanice – vyvstává více problémů, než se
očekávalo.
p. Bučková vznesla dotaz, zda by nemohla být v autobusové čekárně umístěna lavička.
Místostarosta odpověděl, že svazek obcí Drahanská vrchovina, jehož jsme členem, podala žádost o
dotaci z rozpočtu JMK, která se týká zkulturnění prostředí obcí a mohla by být využita i na pořízení
laviček a rozmístění po obci.
Starosta navrhl jako rychlejší řešení, vzít konstrukci lavičky, která je umístěna v hasící zbrojnici a
nechat u stolařů vyrobit laťky, které pracovníci obce natřou, přimontují a lavičku umístí do čekárny.
p. Bučková vznesla dotaz ohledně znečištění chodníků toulavými psy a rozbitého skla, které je jak na
silnici, tak na chodníku. Žádala, zda by nebylo možné, aby pracovníci obce udržovali chodníky
v čistotě.
p. Bednářová se připojila s dotazem ohledně propadeného chodníku u čp. 3.
Starosta odpověděl, že o tomto ví a má s majitelem nemovitosti s čp. 3 dohodnuto uvedení chodníku
do původního stavu.
Všeobecná diskuze se vedla ohledně nepořádku kolem nemovitosti s čp. 106, kdy majitelé mají
nemovitost obloženou nepotřebnými věcmi a svým chováním přispívají k „hyzdění“ obce.
Starosta reagoval, že v tomto ohledu zasáhnout nemůže, jelikož mají vše uložené na svém vlastním
pozemku.
p. Pěček se dotazoval, kdy proběhne RALLY HANÁ. Odpověděl zastupitel Hlavsa.
p. Vondrka ml. požadoval dovoz štěrku a umístění na cestu kolem jeho domu.

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

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 05.03.2017

Ověřovatelé zápisu:
Miroslav Jonáš

…………………………………………………………

Blanka Halasová

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

