Výpis usnesení
z 11. zasedání ZO Nemojany konaného dne 01. 04. 2020 formou audio-konference on-line dálkovým
přístupem

1/11/2020 – ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho doplnění a změn.
2/11/2020 – ZO schvaluje jako zapisovatelku pí. E. Hálovou a za ověřovatele zápisu Andreu
Němcovou a Zdeňka Ryšku.
3/11/2020 – ZO schvaluje průběh hlasování tak, jak jej přednesl starosta.
4/11/2020 – ZO schvaluje následující opatření v rámci krizového řízení:
• navýšení rozpočtu v oblasti oddíl a paragraf 5213 ochrana obyvatelstva s ohledem na neutěšenou
situaci s koronavirem COVID-19 a nepředvídatelný sled událostí;
• svolání Krizového štábu obce (dále jen KŠO) a plnění úkolů vyplývajících z jeho činnosti, v případě
vzniku mimořádné události na území obce;
• v případě vzniku krizové situace k zajištění transportu, distribuci a dalším činnostem využít dopravní
prostředek SDH Nemojany s určením pověřeného člena SDH, popř. jiné pověřené osoby;
• zajištění důležitých potřeb pro osamělé seniory a osoby, které se nedokáží zaopatřit;
• zajištění informovanosti obyvatel obce v době nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR
prostřednictvím webových stránek obce, obecního rozhlasu, vývěsek (u OÚ, zastávek MHD), využitím
aplikace V Obraze (informace k instalaci a využití na webových stránkách obce).
• v co největší míře dohlížet na dodržování nařízení a doporučení vyhlášených vládou ČR na veřejných
prostranstvích obce a zejména v obchodě potravin;
• zajištění jednorázových ochranných pomůcek pro případ mimořádného opatření pro KŠO;
• zajištění distribuce roušek z dobročinné výroby mezi potřebné;
• zajištění potřebného množství desinfekčních prostředků včetně bezpečnostního listu.
• zajištění aplikace desinfekčního postřiku na místech, kde je předpoklad soustředění většího počtu
osob.

5/112020 – ZO schvaluje rozpočet obce Nemojany na rok 2020 následovně:
Příjmy budou schváleny na položky u daňových příjmů a transferů a nedaňové příjmy na oddíl a
paragraf.
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 13.363.200.- Kč
Výdaje na oddíl a paragraf celkem 36.734.900.- Kč
Příjmy budou dorovnány do výše výdajů 23.371.700.- Kč
Z oblasti výdajové se schvalují následující transfery:
Neinvestiční transfery:
•
•
•

634.000.- Kč
5.000.- Kč
49.500.- Kč

ZŠ a MŠ Nemojany
Český svaz včelařů, ZO Luleč – finanční dar
TJ Sokol Nemojany – zálohově

•
•
•
•
•
•
•

3.000.- Kč
5.000.- Kč
15.000.- Kč
15.000.- Kč
10.000.- Kč
3.000.- Kč
15.000.- Kč

Svaz tělesně postižených Luleč – finanční dar
Myslivecký spolek Nemojany – finanční dar
spolek Nemojáci – zálohově
spolek Chobot Nemojany – zálohově
ČZS – MO Nemojany – zálohově
Asociace Paprsek – finanční dar
SDH Nemojany – zálohově

Neinvestiční transfery obcím:
Obec Drnovice:
•
20.000,- Kč
•
1.000,- Kč

SDH Drnovice
Pečovatelská služba

Město Vyškov:
•
12.000,- Kč

Veřejnoprávní smlouva – projednávání přestupků

Sdružení obcí Drahanská vrchovina:
•
20.000,- Kč
Příspěvek na provoz
Oproti návrhu rozpočtu ZO souhlasí s navýšením výdajové oblasti:
odd. paragraf
5213 – krizový a nouzový stav o částku 98.000.-Kč
6171 – vnitřní správa o částku 100.000.- Kč - oprava komínu vložka + kouřovod
6/11/2020 – ZO schvaluje pravidla rozpočtových opatření obce Nemojany na rok 2020 následovně:
• ZO stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do 100
000,- Kč, jsou-li vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční
prostředky obce.
• Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce provádět jen v případech zapojení
účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nepředvídatelných příjmů, dále kdy je
zapojení výdaje nutné k zajištění chodu obce a kdy rozpočtové opatření je nezbytné, protože výdaj
musí být realizován.
• Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
Zastupitelstvo dále stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2020. V rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů povoluje
7/11/2020 – ZO schvaluje obsah Kupní smlouvy, včetně jejich příloh, mezi obcí Nemojany a spol. ŽITNÝ
projekce a inženýring staveb s.r.o., IČ: 26257475, Bratislavská 894/23j, 602 00 Brno, jejímž předmětem
je koupě kanalizace splaškové a dešťové za cenu 1,- Kč bez DPH. Po řádném předání díla a proškolení
obsluhy ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8/11/2020 – ZO schvaluje obsah Kupní smlouvy mezi obcí Nemojany a spol. ŽITNÝ projekce a inženýring
staveb s.r.o., IČ: 26257475, Bratislavská 894/23j, 602 00 Brno, jejímž předmětem je veřejné osvětlení
za cenu 1,- Kč bez DPH. Po řádném předání díla ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.

9/11/2020 – ZO schvaluje obsah návrhu Darovací smlouvy mezi Jihomoravským krajem, se sídlem
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 a Obcí Nemojany, jejímž předmětem je dar nově
oddělených pozemků označených jako p. č. 1384/3, p. č. 1384/4, p. č. 1384/5, p. č. 1384/6 a p. č.
1384/7 ze stávajícího pozemku p. č. 1384/1, všechny v k. ú. Nemojany.
10/11/2020 – ZO schvaluje obsah návrhu Darovací smlouvy mezi Obcí Nemojany a Jihomoravským
krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, jejímž předmětem je dar
pozemků p. č. 31/3 a p. č. 1410/8, oba v k. ú. Nemojany.
11/11/2020 – ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02-0105-2018, o navýšení paušálního
poplatku za služby na 4 000,-Kč bez DPH měsíčně, tak jak byl předložen spol. LANAK CZ, a.s. IČ:
29230691, Pastviny 1066/6, 624 00 Brno, a pověřuje starostu jeho podpisem.

12/11/2020 – ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/03/2017, tak jak byl předložen spol.
LABTECH s.r.o., IČ: 44014643, Polní 340/23, 639 00 Brno, a pověřuje starostu jeho podpisem.

13/11/2020 – ZO schvaluje provedené změny ze strany projekční kanceláře JPROJEKCE s.r.o., IČ:
07476752, Dobrovského 422/3, Vyškov, oproti původní PD a dodatku č. 02, s tím, že dodatek č. 03
upravuje zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektová dokumentace pro žádost o ZMĚNU
STAVBY PŘED DOKONČENÍM, včetně zajištění povolení této stavby, inženýrské činnosti (tzn. zajištění
souhlasných stanovisek dotčených orgánů), projektová dokumentace DPS – DOKUMENTACE PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY, včetně jednotlivých specializací uvedených v aktualizované cenové nabídce, jež
je nedílnou součástí dodatku č. 03. Cena za plnění zůstává stejná tj. 176.250,-Kč (bez DPH), která je
uvedena v rámci dodatku č. 02, ze dne 15.10.2019. V platnosti zůstává také dohodnutá fakturace s tím,
že první položka již byla objednatelem uhrazena. ZO souhlasí s obsahem dodatku č. 03 ke smlouvě o
dílo č. 0412/2017 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
14/11/2020 – ZO schvaluje dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 16722019, tak jak byl předložen spol.
společnosti AP INVESTING, s.r.o., IČ: 60712121, Palackého 12, Brno, v souvislosti s Intenzifikací ČOV a
podanou žádostí o dotaci u JMK a pověřuje starostu jeho podpisem.
15/11/2020 – ZO Nemojany na základě předložení ekonomicky nejvýhodnější nabídky schvaluje výběr
dodavatele poskytování inženýrských služeb v rozsahu výkonu technického dozoru investora a výkonu
činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci
vodohospodářského projektu Nemojany – Intenzifikace ČOV, společnost AP INVESTING, s.r.o.,
Palackého 12, 612 00 Brno, IČ: 60712121 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
16/11/2020 – ZO Nemojany u realizovaného projektu „NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V
NEMOJANECH – ETAPA I“ schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pověřením posouzení
kvalifikace, včetně náhradníků ve složení (za ZO Nemojany) starosta, Miloš Němec, náhradník Dalibor
Pastorek, (za EU LEGAL ADVISORY s.r.o.) Mgr. Luboš Novosad, náhradník Mgr. et Mgr. Radomír Věntus.
Úkony budou provedeny dne 14.04.2020 v 15:00 hod. Za situace, kdy v době otevírání nabídek bude
nadále trvat pandemie koronaviru (COVID 19), a s tím spojený nouzový stav, bude komise otevírat
nabídky v elektronické podobě online bez fyzické přítomnosti jejích členů. Stejně tak další úkony budou
v tomto případě probíhat s využitím elektronických prostředků na dálku, ve snaze omezit šíření
koronaviru.

V Nemojanech 07. 04. 2020

……………………………………………
Dalibor Pastorek
místostarosta

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

