Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 13. 12. 2017 v 17,30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany
Přítomni: Miloš Němec, Miroslav Jonáš, Blažena Košťálová, Dalibor Hlavsa, Dalibor Pastorek, Karel
Šmerda
Omluven: Blanka Halasová, Věra Ryšávková, Václav Mikel

Zahájení zastupitelstva obce:
Přerušení:
Ukončení:

17.34 hodin
bez přerušení
19.06 hodin

Program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Seznámení s programem
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení ceny stočného na rok 2018
Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Drahanská vrchovina
Vzdání se funkce přísedícího okresního soudu
Schválení Smlouvy o výpůjčce – EKO-KOM
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
Odsouhlasení odměn zastupitelům obce
Schválení rozpočtových opatření v závěru roku 2017
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
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. 1/22/2017
ZO schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6
Usnesení č. 1/22/2017 bylo schváleno.

pro:

6

proti:

0

zdržel se: 0

Ad 3) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako zapisovatelku E. Hálovou a jako ověřovatele zápisu Karla Šmerdu a
Miroslava Jonáše. Zastupitelé dostali možnost se k návrhu před hlasováním vyjádřit. Jiný návrh nebyl
předložen.
Návrh usnesení č. 2/22/2017
ZO schvaluje jako zapisovatelku p. Hálovou a za ověřovatele zápisu p. Šmerdu a p. Jonáše.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 2/22/2017 bylo schváleno.

Ad 4) Kontrola minulého zápisu
ZO Nemojany schválilo:
● program zasedání tak, jak jej přednesl předsedající
● zapisovatelku E. Hálovou a ověřovatele zápisu p. Mikla a p. Košťálovou
● smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,a.s. na vedení podzemní
kabelové přípojky NN přes obecní pozemek parc.č. 1425 k novostavbě RD pana Dvorského a pověřilo
starostu jejím podpisem
● smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ing. Miloslavem Kramářem na vedení
přípojky vody a kanalizace přes část obecních pozemků parc.č. 191/1 a 191/4 k pozemku parc.č.
192/3 ing. Kramáře a pověřilo starostu jejím podpisem.
● smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,a.s. na rozšíření DS-položení podzemního
kabelu NN přes obecní pozemky parc.č. 502/1 a 1361/1 k RD pana Křivého. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou úplatu 3.500,- Kč bez DPH. Veškeré spojené náklady hradí oprávněný. ZO
pověřilo starostu jejím podpisem.
● plán inventarizace za rok 2017, tak jak byl přečten a inventarizační a likvidační komisi.
● použití částky 10.000,- Kč s DPH z rezervního fondu ZŠ a MŠ Nemojany,p.o. na zakoupení 2 ks
repasovaných PC a pověřilo ředitelku školy jejich nákupem.
● rozpočtové opatření č.5,6,7, jak ho předložila p. Pěčková

ZO Nemojany vybralo:
● pro zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy a opravu budovy základní a mateřské
školy firmu Projekční kancelář Ing. Jany Janečkové, jejíž cena 145.200,- Kč včetně DPH byla
nejvýhodnější. ZO pověřilo starostu obce objednáním prací.
Ad 5) Schválení ceny stočného na rok 2018
Starosta seznámil přítomné s návrhem ceny stočného pro rok 2018 ve výši 38,- Kč za 1 m3
odvedených odpadních vod. Tato cena vychází z kalkulací zpracovaného projektu a je v souladu
s podmínkami poskytnuté dotace ze SFŽP. V ceně je zohledněna roční inflace. Vzhledem k nepřipojení
všech obyvatel a dolaďování technologických parametrů ČOV a ČS není zohledněna kalkulace výše
skutečných nákladů na provoz kanalizace a ČOV. Tuto složku bude nutné zohlednit v příštím roce.

Všichni zastupitelé měli možnost se k ceně vyjádřit. Nebyly vzneseny žádné námitky či požadavky na
úpravu ceny.

Návrh usnesení č. 3/22/2017
ZO schvaluje cenu stočného ve výši 38,- Kč za 1 m3 odvedených odpadních vod.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/22/2017 bylo schváleno.

Ad 6) Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Drahanská vrchovina
Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem Svazku obcí Drahanská vrchovina. Nebyly vzneseny
žádné námitky.

Návrh usnesení č. 4/22/2017
ZO schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Drahanská vrchovina
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 4/22/2017 bylo schváleno.

Ad 7) Vzdání se funkce přísedícího okresního soudu
Ing. Josef Ryšávka se dopisem ze dne 20.11.2017 pod č.j. NEM 628/2017 vzdal funkce přísedícího u
Okresního soudu ve Vyškově.
Návrh usnesení č. 5/22/2017
ZO bere na vědomí, že Ing. Josef Ryšávka se dnem 20.11.2017 vzdal funkce přísedícího u Okresního
soudu ve Vyškově.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 5/22/2017 bylo schváleno.
Ad 8) Schválení Smlouvy o výpůjčce – EKO-KOM
Starosta seznámil ZO se základními ustanoveními Smlouvy o výpůjčce odpadních nádob na tříděný
odpad. Jde o 7 ks plastových nádob objemu 1100 l na papír, plasty a barevné sklo, které byly
rozmístěny na stávajících i nových místech v obci. Výpůjčka je bezplatná a termíny svozu tříděného
odpadu se nemění. Ve smlouvě jsou stanoveny podmínky užívání i povinnosti obou smluvních stran
v případě poškození, zničení či krádeže včetně stanovení sankcí za porušení smluvních podmínek.

Návrh usnesení č. 6/22/2017
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 6/22/2017 bylo schváleno.

Ad 9) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2022
Starosta seznámil přítomné se Střednědobým výhledem rozpočtu na roky 2018 až 2022, který bude
přílohou č.1 zápisu ze zasedání ZO. Všichni zastupitelé měli možnost se k němu vyjádřit a vznést
připomínky či nové návrhy. Nebyly vzneseny žádné námitky či požadavky na úpravu.
Návrh usnesení č. 7/22/2017
ZO Nemojany schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2022.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 7/22/2017 bylo schváleno.

Ad 10) Odsouhlasení odměn zastupitelům obce
Paní Pěčková seznámila zastupitele s novelou zákona o odměňování pracovníků rozpočtové sféry zastupitelů obcí od 1.1.2018. Postupně byly schvalovány jednotlivé částky pro konkrétní funkce.

Návrh usnesení č. 8/22/2017
ZO Nemojany schvaluje odměny zastupitelům obce následovně:
a) zastupiteli obce ve výši 300,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2018
b) členům kontrolního a finančního výboru ve výši 0,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2018
c) předsedům kontrolního a finančního výboru ve výši 1.000,- Kč měsíčně s účinností od
1.1.2018
d) neuvolněnému starostovi ve výši 20.679,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2018

Hlasování veřejné: přítomno členů: 6
Usnesení č. 8/22/2017 bylo schváleno.

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1 (M.N)

Ad 11) Schválení rozpočtových opatření v závěru roku 2017
Paní Pěčková seznámila s provedeným rozpočtovým opatřením č. 8 – viz příloha č.2 zápisu v oblasti
příjmové i výdajové.
Za další rozpočtová opatření, která bude nutné provést do konce roku 2017 v oblasti příjmů i výdajů
bude zodpovědný starosta obce. Realizovaná opatření budou předložena ZO ke schválení na
nejbližším zasedání ZO.

Návrh usnesení č. 9/22/2017
ZO Nemojany schvaluje provedené rozpočtové opatření č. 8 za měsíc listopad. ZO Nemojany
schvaluje, aby za provedení nezbytných rozpočtových opatření v oblasti příjmů i výdajů v závěru
roku 2017 odpovídal starosta obce. Skutečně provedená rozpočtová opatření budou předložena ZO
ke schválení na prvním zasedání v roce 2018.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 9/22/2017 bylo schváleno.

Ad 12) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
V souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
část třetí, §13, stanovilo ZO pro hospodaření obce následující pravidla rozpočtového provizoria platná
v roce 2018. Obec bude hospodařit tak, aby zajistila:
-

plynulý chod obce a jí zřízených organizací – Základní a mateřské školy a Obecní knihovny;
provoz a nezbytnou údržbu a opravy ČOV a kanalizace;
zimní údržbu v plném rozsahu;
nezbytné opravy obecního majetku;
úhradu za zpracování projektové dokumentace na opravu budovy školy.

Obec zapojuje do rozpočtového provizoria částku 532.000,-Kč na provoz Základní školy a
Mateřské školy Nemojany, okres Vyškov, příspěvkové organizace, v roce 2018.
Finanční prostředky budou v rámci rozpočtového provizoria čerpány na nejnutnější provozní
výdaje v obdobné výši jako v roce 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Návrh usnesení č. 10/22/2017
ZO Nemojany schvaluje následující pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, kterými se
bude řídit do schválení rozpočtu na rok 2018:
Obec bude hospodařit tak, aby zajistila:
- plynulý chod obce a jí zřízených organizací – Základní a mateřské školy a Obecní knihovny;

-

provoz a nezbytnou údržbu a opravy ČOV a kanalizace;
zimní údržbu v plném rozsahu;
nezbytné opravy obecního majetku;
úhradu za zpracování projektové dokumentace na opravu budovy školy.

Obec zapojuje do rozpočtového provizoria částku 532.000,-Kč na provoz Základní školy a Mateřské
školy Nemojany, okres Vyškov, příspěvkové organizace, v roce 2018.
Finanční prostředky budou v rámci rozpočtového provizoria čerpány na nejnutnější provozní výdaje
v obdobné výši jako v roce 2017. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 10/22/2017 bylo schváleno.

Ad 13) Různé:
● Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/013/2017
Starosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/013/2017,
která bude uzavřena mezi Obcí Nemojany a VaK, a.s. Vyškov. Jednalo se o opravu vodovodu
Nemojany, ul. Podhoří. Služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu
12.250,- Kč.

Návrh usnesení č. 11/22/2017
ZO Nemojany schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VB/013/2017 mezi
smluvními stranami Obcí Nemojany a VaK, a.s. Vyškov, za jednorázovou úplatu 12.250,- Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování veřejné: přítomno členů: 6

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 11/22/2017 bylo schváleno.

Ad 14) Diskuse
Starosta udělil slovo p. Frankovi, který přednesl svůj záměr, a to vybudování 57 stavebních míst.
Jedná se o lokalitu Podhoří, kde má vykoupené pozemky. Chtěl by provést rozparcelování, zasíťování
a rozprodání stavebních míst o výměře cca 500 m2. Se svým záměrem seznámil zastupitele převážně
z důvodu napojení případných budoucích obyvatel na ČOV.

Místostarosta seznámil zastupitele a přítomné s řešením otázek, které vzešly z minulého
zastupitelstva. Jednalo se o propad vozovky u Šomšákového, hromady recyklátu u vlakového nádraží,
cesta u paní Zouharové a žlábek u domu p. Bednářové.
p. Bednářová sdělila, že oprava jí byla slíbena, ale do dnešního dne není provedena.
Místostarosta reagoval, že určitě provedena bude.
p. Bučková požádala, zda by nebylo možné udělat přístřešek na autobusové zastávce u obchodu,
která je ve směru na Vyškov.
Starosta slíbil, že přístřešek by problém být neměl, a že se podívá, co by bylo vhodné.
p. Košťálová se ptala, jestli není v plánu pokácet lípu v Brance, jelikož z ní padají uschlé haluze a hrozí,
že někoho poraní. Dále sdělila, že lávka přes potok je také ve špatném stavu.
Starosta slíbil, že se na lípu podívá a případně vydá povolení ke skácení a pokusí se domluvit na
kácení s SDH Drnovice. Co se týká lávky přes potok, tak bude osloveno Povodí Moravy.
Ad 15) Závěr
Předsedající M. Němec poděkoval všem přítomným i zastupitelům za účast a zasedání ukončil.

Zapsala Eva Hálová
Zápis vyhotoven dne 18.12.2017

Ověřovatelé zápisu:
Karel Šmerda

…………………………………………………………

Miroslav Jonáš

…………………………………………………………

Ing. Miloš Němec, starosta obce

………………………………………………………….

