Výpis usnesení
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nemojany konaného dne 28.04.2021
Zastupitelstvo schválilo:
1/22/2021 ZO Nemojany schvaluje program tak, jak jej přednesl předsedající včetně jeho změn a
doplnění.
2/22/2021 ZO Nemojany schvaluje jako zapisovatelku Evu Hálovou, za ověřovatele zápisu Danu
Trnavskou a Miloše Němce.
3/22/2021 ZO Nemojany schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce zastupitele Martinovi Hálovi ve
výši 300,- Kč, počínaje dnem 28.04.2021.
6/22/2021 ZO Nemojany schvaluje výsledky inventarizace za rok 2020.
7/22/2021 ZO Nemojany „Dohodu o narovnání“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
8/22/2021 ZO Nemojany projednalo a schvaluje návrh „Zadávací dokumentace“ a „Výzvy k podání
nabídek“ na plnění veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie na realizaci zakázky zadávanou mimo
režim zákona č. 134/206 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, avšak za
dodržení zásad ustanovení § 6 tohoto zákona pod názvem „Protipovodňová opatření obce Nemojany“
a administrací tohoto úkonu pověřuje společnost Envipartner s.r.o., IČ: 28350589, Vídeňská 55, Brno.
9/22/2021 ZO Nemojany u realizovaného projektu „Protipovodňová opatření obce Nemojany“
schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek, včetně náhradníků, ve
složení: (za ZO Nemojany) Karel Mittner, Martin Hála, (za ENVIPARTNER, s.r.o.) JUDr. Radomír Salvet.
Náhradníci: (za ENVIPARTNER, s.r.o.) Ing. Markéta Šourková, (za ZO Nemojany) Dalibor Pastorek,
Blanka Halasová. Otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek členy výběrové a hodnotící
komise, popř. náhradníky, bude provedeno na OÚ Nemojany, Nemojany 10, dne 17.05.2021 v 16.05
hod.
10/22/2021 ZO Nemojany bylo seznámeno s předmětem změnových listů č. ZL06 - ZL17, souhlasí
s jeho obsahem a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k SoD „Nástavba a stavební úpravy ZŠ v
Nemojanech–ETAPA I.“ se společností Winning PS – stavební firma s.r.o., se sídlem Křižíkova 2960/72,
Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 49436589, viz. příloha zápisu č. 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.
Popisované změny vyžádají navýšení ceny díla celkem o 402 159,71,-Kč bez DPH, celková cena díla je
nyní 21 710 576,44,-Kč bez DPH (26 269 797,49,-Kč s DPH).
11/22/2021 ZO Nemojany účetní závěrku ZŠ a MŠ Nemojany, okres Vyškov, příspěvkové organizace
k 31.12.2020, se zlepšeným výsledkem hospodaření 146 698,54 Kč.
12/22/2021 ZO Nemojany schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Nemojany,
okres Vyškov, příspěvková organizace, za rok 2020, ve výši 146 698,54,-Kč následovně:
6 000,00,-Kč fond odměn
140 698,54,-Kč rezervní fond
13/22/2021 ZO Nemojany schvaluje záměr pronajmout zemědělské pozemky parc. č. 318/1, 357/2,
357/11, 889/1, 889/2, 889/4, 889/7, 972/4, 978, 1010/52, 1087/11, 1377, 1396/2, 1395 v k.ú.
Nemojany a zpřesnění využívání zemědělské plochy u pozemků parc. 144/4, 318/1, 357/2, 357/11,
357/25, 646/9, 646/50, 842/13, 842/15, 889/1, 889/2, 889/4, 889/7, 972/4, 972/11, 978, 997/1,

1010/51, 1010/52, 1087/11, 1377, které jsou v majetku obce Nemojany, a to společnosti Rostěnice,
a.s. Rostěnice-Zvonovice IČ: 63481821, Rostěnice 166, 682 01 Vyškov a podle § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. pověřuje starostu jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu Nemojany.
15/22/2021 ZO Nemojany schvaluje jako realizátora „Zajištění a zprovoznění počítačové sítě v ZŠ a MŠ
Nemojany“ spol. Karel Toman, IČ: 72334321, Dukelská 629/5, Vyškov 682 01, s nabídkovou cenou 109
665,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce objednáním služby.
16/22/2021 ZO Nemojany schvaluje ve změně č. 1 Územního plánu Nemojany:
• Definovat pojem "Stavba rodinné rekreace" v ploše Rch s max. zastavěnou plochou budovy 50
m².
• V ploše Rch v podmínkách prostorového uspořádání definovat nejmenší výměru pozemku 600
m².
• V případě potřeby v ploše Rch stanovit max. intenzitu zastavění kombinací předchozích dvou
veličin.
17/22/2021 ZO Nemojany schvaluje prodej nově oddělené části pozemku parc. č. 595 (nově druh
pozemku zastavěná plocha) dle Geometrického plánu č. 815-8/2021 z parc. č. 1418/1 v k. ú. Nemojany,
ostatní plocha, o výměře 28 m², za částku 1 025,-Kč za m². Veškeré další náklady spojené s přepisem
na KN, uzavřením smlouvy atp., hradí žadatel. Po zajištění administrativních úkonů spojených
s prodejem části pozemku pověřuje ZO Nemojany starostu podpisem smlouvy.

18/22/2021 ZO Nemojany schvaluje převod finančních prostředků za rok 2020 ve výši 320 569,-Kč do
Fondu obnovy kanalizace a ČOV Nemojany, na podúčet KB, pro vytvoření a použití účelových
prostředků v souladu se Směrnicí č. 2/2019.

19/22/2021 ZO Nemojany dle § 30 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, schvaluje posílení fondu investičního z fondu rezervního o částku 190 000,- Kč.
Zastupitelstvo jmenuje:
4/22/2021 ZO Nemojany nového člena školské rady při ZŠ a MŠ Nemojany, pana Martina Hálu, který
bude zastupovat zřizovatele. K novému jmenování došlo na základě rezignace zastupitelky A.
Němcové, která tuto činnost doposud vykonávala.

Zastupitelstvo rozhodlo:
14/22/2021 ZO Nemojany rozhodlo o snížení počtu zaměstnanců obecního úřadu na základě
předložených informací starostou obce. Jedná se o jednoho zaměstnance s úvazkem 0,5.

Zastupitelstvo deleguje:
5/22/2021 deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, starostu obce Dalibora Hlavsu k zastupování obce Nemojany na valné
hromadě akciové společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612, která se bude konat dne 22.06.2021.

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

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

