
OBEC  NEMOJOV



TROCHU HISTORIE
První zmínka o Nemojově je z roku 1528. Trutnovský kronikář Simon Huttel zaznamenal:

„Léta Páně 1528 dne 8. února v úterý před Valentinem byl sepsán výtah z trutnovské manské knihy u Dvorských desk v 

Praze, co se týká statečku N e m o j o v i c e , ležícího u Království a patřícího Petrovi Boreckému, což bylo zapsáno v české 

řeči. “

V roce 1543 je Nemojov pustou vsí, příslušející s kusem Labe k trutnovskému zámku (opět použito Nemojovice).

V roce 1615 se připomíná majitel Nemojova, je jím Jan Kamberský z Kamberka na Nemajově.

V roce 1654 ves Nemegowicze jako součást panství Třemešná.

V roce 1790 byl Dolní Nemojov součástí panství Sadová a náležel ke statku Třemešná, uvádí se rovněž název Nieder Emaus 

nebo Nieder Nemaus.

V roce 1836 se poprvé úředně připomíná Horní Nemojov, ale také Ober Nemaus. Horní Nemojov byl 

součástí panství Žireč.

V roce 1850 úředně používány názvy: Niedernemaus – Nemaňov Dolní, Nemaus – Nemaňov, Neu 

Nemaus – Nemaňov Nový.

V průběhu let se pak podoba ustálila na názvech Dolní Nemojov (Nieder Emaus), Horní Nemojov 

(Ober Nemaus – součást Království III), Nový Nemojov (Neu Nemaus – součást Království III).



FAKTA, ZAJÍMAVOSTI

Dolní Nemojov (Nieder Emaus) měl v roce 1908 101 domů

a 485 obyvatel, katolíků, z nichž 301 bylo Němců a 184 Čechů.

Katastr obce tvořilo 172 ha a 71 m2 půdy.

Kód obce: 579 564

Správní obvod s rozšířenou působností: 5203

Katastrální plocha: 814 ha

Počet katastrů: 4 (Dolní, Horní, Nvý Nemojov, Starobucké Debrné)

Mateřská škola: 1

Základní škola 1. – 5. ročník: 1

Odborné léčebné ústavy: 1

Inž. sítě – elektřina, voda, kanalizace

Počet obyvatel 31. 12. 2015: 734

0-14 let – 163

15-64 – 453

65 a více – 118

Počet obyvatel dle SLDB 2011: 639

0-14 let – 123

15-64 – 429

65 a více – 86

Za 5 let navýšení obyvatel o 13%!!!

Skladba obyvatel výrazně odlišná oproti trendu ČR.



ZŠ, MŠ, NAŠE DĚTI

Počet dětí v MŠ: 35

2 objekty pro potřeby MŠ: 1. 25 dětí

V minulosti  byla nutnost investovat do státní budovy, kterou stát nedaruje obci Nemojov (možný odkup za 3mil.)

Nyní podána žádost o bezplatný převod do majetku obce, čekáme na výsledek.

Počet dětí v ZŠ: 50

Kapacita školy na výjimku pro letošní rok 59dětí na další už nedostane. Příští rok bude pravděpodobně 55dětí.

V roce 2017 byla rekonstruovaná budova a v roce 2018 vybavená novým nábytkem a ICT.



SPOLEČENSKÉ AKCE

 Sousedské Vánoce

 Rozsvěcení vánočního stromu

 Loučení s prázdninami

 Několik dalších nahodilých akcí (např. vítání jara, strašidlení atd).



SPOLEČENSKÉ AKCE

 Dětský den

 Čarodějnické rejdění

 Masopust

 Hubertova jízda v nemojovských lesích



INVESTICE V OBCI – VYBUDOVANÉ V MINULOSTI

 KANALIZACE A ČOV (2011-2014)  

Investice celkem s DPH 37 434 032Kč, Obec 3 336 281 Kč (10%)

Dotace EU 28 358 389 Kč (85%), dotace SFŽP 1 668 141 Kč (5%)

 TEPELNÉ ČERPADLO – MATEŘSKÁ ŠKOLA (2008)

 TĚLOCVIČNA K ZŠ (1999)

 KANALIZACE II. ETAPA (07.2015-06.2016)

Investice celkem bez DPH 7 011 053Kč,

Dotace 60% Mze (4 206 630Kč)

Dotace KH kraj 600tis.

Obec 2 204 422 Kč



DĚTSKÁ HŘIŠTĚ – realizace rok 2017

Hřiště vybudované na 3místech Obce Nemojov

• Dolní Nemojov za OÚ

• Starobucké Debrné u prodejny Diana (za kostelem)

• V MŠ Nemojov – herní prvek pro nejmenší

Výše investice … 848 955,-

Dotace MMR ve výši … 400 000,-



SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ – realizace rok 2018

počet hodin na hřišti:

před investicí  max. 20hodin,

po investici  50-60hodin

Celková výše investice – 1 940 143,-

Výše dotace MMR – 1 372 000,-



REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY – realizace 2017-2018

 Rozšíření školy o učebnu cizích jazyků + kabinet 

cizích jazyků, nové sociální zázemí včetně imobilních

 Dotace IROP 46.výzva – 3 607 457,-

 Celkové náklady stavba 3 866 226,-

 Celkové náklady nábytek 520 777,-

 Celkové náklady ICT 218 268,-



CHODNÍKY V OBCI – plán 2021

 Rekonstrukce chodníku podél II/299 v délce cca 820m včetně osvětlení + 3 přechod



KANALIZACE + REKONSTRUKCE VODOVODU – plán 

2020 - 2022
 Stoky: A – cca 1140 + 1200 = 2340 m A4 – cca 85 m

C – cca 802 m, C1 – cca 50 m, Čerpací stanice OV – 1ks, Výtlak V – 122 m



HODNOTY AKTUÁLNÍCH INVESTIC:

 Rekonstrukce chodníku 890m včetně 3ks přechodů a 
osvětlení

Investice: … rozpočet 6 800 000,-

Dotace IROP MAS Královédvorsko: 2 439 848,9,-

Žádost na SFDI: 3 372 417,-

 Investice celkem:  55 000 000 Kč

 Rozpočet obce – příjmy: cca 11 100 000 Kč

 Fond obnovy, provoz obce: cca 6 000 000 Kč

 Ročně na investice: cca 4 000 000 Kč

 Aktuální dluh obce k 20. 11. 2018: 5 650 000 Kč

 Investice uvažujeme v horizontu:

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023

 Veřejné osvětlení do LED včetně 68nových světelných 
míst

Investice: … vysoutěženo  za 4,787mil.

Dotace EFEKT 2019: 1 291 879,-

Dotace POV 2018: 1 016 800,-

 Kanalizace stoka „A“ a „A4“, délka 2425m

Kanalizace stoka „C“ a „C1“ , čerpací stanice, výtlak, 
délka 974m

Investice: … rozpočet vč. veřejných částí 
přípojek 44,0mil.

Dotace Mze: 17 960 000,-



ODPOVĚĎ Z MF – Ing. Miroslav Matej

K Vašemu dotazu na rozpočtovou odpovědnost sděluji, že ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti, umožňuje územním samosprávným celkům hospodařit i s dluhem 
vyšším než 60 % jeho průměrných příjmů, avšak pokud je tato hranice překročena, ÚSC má povinnost
postupně splácet předchozí dluhy alespoň o 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % jeho průměrných příjmů za 
poslední 4 rozpočtové roky. Pravidlo tudíž nebrání obcím vzít si na financování svých projektů úvěr.

Dle Vámi uváděných částek vypadá výpočet následovně: Ke konci roku 2018 bude dluh cca 4,5 mil. Kč, 
během roku 2019 si obec vezme úvěr na 10 mil. Kč, tedy k 31.12.2019 bude celkový dluh cca 14,5 mil. Kč. 

Pokud budeme počítat s průměrem příjmů za poslední 4 roky ve výši 11,5 mil. Kč, dostaneme se k 
výslednému podílu ve výši 126 % (k 31.12.2019). Z toho vyplývá pro obec povinnost snížit svůj dluh během 
roku 2020 alespoň o 380 tis. Kč. Z hlediska zákona tak bude povinnost obce splněna a nebude hrozit 
pozastavení převodu podílu na výnosu daní. Vámi uváděná předpokládaná splátka bance ve výši 1,7 mil. 
Kč ročně tedy bezpečně (je víc než 4x vyšší) naplňuje zákonné požadavky.

Rovněž lze polemizovat s konstatováním pana starosty, že "Zadlužení obce bude v tu dobu vysoko nad 60%. 
Bohužel si uvědomuji, že se uvedený fakt nerovná řádnému hospodáři.". To, že má obec vyšší dluh přece 
nemá vůbec nic společného s tím, jestli je či není dobrým hospodářem. Záleží na tom, jestli ten dluh řádně 
splácí a jestli je ta investice potřebná. Bohužel s tímto názorem, že dluh je zlo se setkáváme docela často a 
velmi složitě se tento názor odbourává. Z mého pohledu je spíš špatným hospodářem ten, kdo chce do 
něčeho investovat, úvěr si nevezme, jelikož to chce pokrýt z vlastních peněz či z dotace a čeká 5 a víc let, 
aniž by si uvědomil, že v mezidobí cena za dílo stoupla o mnoho procent.



DĚKUJI ZA POZORNOST


