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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     2. 
 

Z á p i s   
                z  veřejného  zasedání  Zastupitelstva obce Nesovice, 

konaného dne 12.11. 2014 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Miroslav Syřiště, Mgr. Michal Kupka, Karel 

Kupka, Lenka Knapová, Zdeněk Martinec, František Machálek, Oldřiška Kiliánová (viz 

prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:  
Občané: - Vlastimil Knap, Taťána Martincová, Petra Pavlíková, Vladimír Klimeš, Petr 

Machálek 

 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00  hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 

 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání – schválení členů výborů 

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu 

4. Zpravodaj obce 

5. Příprava nových smluv (telefony, nájmy, byty, koupaliště) 

6. E.ON – smlouva – věcné břemeno Kupkovi, p. Kovář 

7. Žádost – oprava pošty 

8. Opatrovnictví p. Kalousek 

9. Uzavírání manželství (místo, čas) 

10. Inventury (harmonogram, dílčí komise) 

11. Harmonogram schůzí ZO 

12. Životní jubilea 

13. Žádost KPŠ – „Kateřinská oldies party“ 

14. Žádost TJ Sokol Nesovice – sportovní ples 

15. Žádost JSDH – nákup pneumatik 

16. Převod majetku – SO Mezihoří 

17. Prapor – převedení do majetku obce 
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18. Pošta  – pronájem pozemků Státním pozemkovým fondem 

       - p. Brázdová – koupaliště, byt 

- práce na kanalizaci, přípojky 

- delegování členů na Radu svazku SO Mezihoří a na valnou hromadu SO             

Mezihoří 

- MND – oznámení záměru zahájit geologické práce 

19. Diskuse a závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedáni ZO  - schválení členů výborů.  

1a) Na člena kontrolního výboru byla navržena paní MVDr. Marie Kalinová a pan Libor 

Machálek 

Návrh usnesení č. 1a 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje členy kontrolního výboru paní MVDr. Marii 

Kalinovou a pana Libora Machálka. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6          Proti: 0             Zdrželi se: 3 

Usnesení č. 1a bylo schváleno. 

1b) Na člena finančního výboru byla navržena paní Markéta Plavinová a paní Ing. Kateřina 

Svobodová 

Návrh usnesení č. 1b 

Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru paní Markétu Plavinovou a paní Ing. 

Kateřinu Svobodovou 

Výsledek hlasování: Pro: 9           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Martinec a pan František Machálek, 

zapisovatelkou  paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Zdeňka Martince  

a pana Františka Machálka, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 9    Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o doplnění. Program nebyl 

doplněn a bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

Výsledek  hlasování: Pro: 9       Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Zpravodaj 2014  

Na konci roku vydává obec Nesovice zpravodaj. Je potřeba do 25.11.2014 shromáždit 

příspěvky, které budou ve zpravodaji uveřejněny. Garantem zpracování je místostarosta pan 

Karel Kupka. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto návrhem. 

Výsledek hlasování: Pro: 9       Proti: 0              Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Příprava nových smluv 

Budou končit stávající smlouvy – telefony, nájmy, byty, koupaliště. Na příštím zastupitelstvu 

je třeba navrhnout operátora, schválit výši nájmů a poté vypracovat nové smlouvy na další 

období. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Výsledek  hlasování : Pro :9       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. E.ON – smlouva – věcné břemeno Kupkovi, p. Kovář 

6a) Byl předložen návrh smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene č.: PV-

014330027321/001. Jedná se o pozemek parc. č. 956/6 a 996/1 v k.ú. Letošov, LV č. 1. Cena 

za zřízení věcného břemene je 1000,- Kč (Letošov). 

Návrh usnesení č. 6a 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. PV-014330027321/001 o zřízení věcného 

břemene. 

Výsledek hlasování: Pro : 9      Proti : 0            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 6a bylo schváleno. 

6b) Byl předložen návrh smlouvy o zřízení a vymezení věcného břemene č.: PV-

014330027065/001. Jedná se o pozemek parc.č. 1496/36 v k.ú. Nesovice, LV č. 1. Cena za 

zřízení věcného břemene je 1140,- Kč (U hradu). 

Návrh usnesení č. 6b 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. PV-014330027065/001 o zřízení věcného 

břemene. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

7. Žádost – oprava pošty 

Česká Pošta žádá o opravu prostor pošty Nesovice, které užívá na základě Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor ze dne 28.9.1998. 

Návrh usnesení č. 7 

Členové ZO si situaci prověří, zhodnotí stav těchto prostor a na příštím zasedání ZO navrhnou 

řešení. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

8. Opatrovnictví p. Kalousek 

Z chráněného bydlení Mravenec v Chebu, kde nyní p. Kalousek pobývá, jsme obdrželi 

k odsouhlasení a k podpisu jeho pracovní smlouvu, dohodu o nakládání s financemi a 

cennostmi, dohodu o srážkách ze mzdy a vzor smlouvy o poskytování služeb sociální péče 

v chráněném bydlení Mravenec.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje p. Vítězslava Rešku k podepisování dokumentů týkajících 

se opatrovnictví p. Ivana Kalouska. 

Výsledek hlasování:     Pro: 9      Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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9. Uzavírání manželství (místo, čas) 

K uzavírání manželství je určena jako úřední místnost obřadní síň v budově Obecního úřadu 

Nesovice čp. 305 a den k uzavírání manželství sobota. Uzavíráním manželství byli pověřeni 

starosta a místostarosta (osoby oprávněné dle zákona). 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje úřední místnost, čas uzavírání manželství a oddávající. 

Výsledek hlasování:        Pro: 9       Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Inventury (harmonogram, dílčí komise) 

Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur a s podklady pro inventury. Zapíší se do dílčích 

komisí. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere informace o inventurách na vědomí. 

Výsledek hlasování:          Pro: 9        Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Harmonogram schůzí ZO 

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 3.12.2014 v 18:00 hod a 17.12.2014 

v 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Nesovice. Na posledním ZO bude odsouhlasen 

harmonogram termínů zasedání na I. čtvrtletí 2015. 

Návrh usnesení č. 11a 

Zastupitelstvo obce schvaluje termíny konání dalších veřejných zasedání. 

Výsledek hlasování:          Pro: 9          Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Životní jubilea  

Byl předložen seznam jubilantů  na IV. čtvrtletí 2014, rozdělení gratulantů dle domluvy – 

uloženo u starosty. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

Výsledek hlasování:             Pro: 9           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Žádost KPŠ – „Kateřinská oldies party“ 

Klub přátel školy při ZŠ Nesovice žádá o pronájem sálu kulturního domu v Nesovicích 

22.11.2014 na pořádání akce „Kateřinská oldies party“. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč na akci „Kateřinská oldies 

party“. KPŠ bude fakturováno za spotřebované energie a další náklady spojené s touto akcí 

dle pomocné evidence. 

Výsledek hlasování:          Pro: 9         Proti: 0           Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Žádost TJ Sokol Nesovice – sportovní ples 

TJ Sokol Nesovice oddíl kopané žádá o pronájem sálu kulturního domu v termínu 20.2.2015 

k pořádání tradičního sportovního plesu. 

Návrh usnesení č. 14 
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Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem sálu kulturního domu dle obvyklých 

podmínek. TJ Sokolu Nesovice bude fakturováno za spotřebované energie a další náklady 

spojené s pořádáním akce dle pomocné evidence. 

Výsledek hlasování:          Pro: 9        Proti: 0             Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Žádost JSDH o nákup pneumatik 

JSDH Nesovice žádá o zakoupení 8 ks pneumatik na vůz T 148 CAS 32.  

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení těchto pneumatik dle požadavku JSDH. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9         Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. Převod majetku – SO Mezihoří 

Předložena smlouva o převodu vlastnictví k majetku č. 10/2014. Jedná se o bezúplatný převod 

majetku SO Mezihoří (info kiosek a dvě informační mapové tabule) na obec Nesovice .  

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu výše uvedeného majetku. 

Výsledek hlasování:      Pro: 9          Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

17. Prapor – převedení do majetku obce 

Paní Božena Navrátilová a pan Ivan Machálek věnují obci Nesovice a obci Milonice 

historický  „Prapor Organizace Orel“ z roku 1936, dvě šerpy s věnováním, jednu šerpu pro 

nosiče a žerď. Prapor bude zařazen do majetku obce Nesovice v hodnotě 1,- Kč. Dne 

12.11.2014 byl prapor předán k ošetření do Vyškovského muzea a poté bude uložen v obřadní 

síni Obecního úřadu Nesovice. 

Návrh usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uvedeným postupem. 

Výsledek hlasování:      Pro: 9         Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

18. Pošta 

18a) Státní pozemkový úřad zaslal žádost o vyložení nabídky pozemků 

k propachtování/pronájmu. Seznam pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Nesovice byl vyvěšen 

na úřední desku, kde bude k nahlédnutí až do 3.2.2015. 

Návrh usnesení č. 18a 

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí. 

Výsledek hlasování:     Pro: 9          Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 18a bylo schváleno 

18b) P. Brázdová – koupaliště, byt. Stávající situace je nevyhovující, paní Brázdová neplatí 

nájem dle nájemní smlouvy a koupaliště je v neutěšeném stavu. Pan Karel Kupka se bude 

touto situací zabývat  a na příštím zasedání bude zastupitelstvo informovat. 

Návrh usnesení č. 18b 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uvedeným postupem. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9            Proti: 0            Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 18b bylo schváleno 

18c) Práce na kanalizaci, přípojky. 5.12.2014 bude končit I. etapa výstavby kanalizace. 

Zastupitelstvo obce by mělo schválit provozování vodovodu a kanalizace a úpravu a rozvod 

vody podle § 6 zákona - 274/2001 Sb, které je potřebné doložit ke kolaudaci. 



6 

Návrh usnesení č. 18c 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Obec Nesovice podala žádost na ŽÚ o zřízení živnosti - 

provozování vodovodu a kanalizace a úpravu a rozvod vody, případně dalších potřebných 

činností. 

Výsledek hlasování:     Pro: 9              Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 18c bylo schváleno 

18d) Obec Nesovice obdržela pozvánku na schůzku Rady svazku obcí Mezihoří, která se 

bude konat 24.11.2014 v 16:00 hod na Obecním úřadě ve Snovídkách. 

Návrh usnesení č. 18d 

Zastupitelstvo obce deleguje na schůzku Rady svazku pana Ing. Petra Homolu. 

Výsledek hlasování:    Pro: 9             Proti: 0             Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 18d bylo schváleno 

18e) Obec Nesovice obdržela pozvánku na Valnou hromadu Svazku obcí Mezihoří, která se 

bude konat 3.12.2014 od 16:00 hod ve společenském sálu Obecního domu ve Snovídkách.  

Návrh usnesení č. 18e 

Zastupitelstvo obce deleguje na Valnou hromadu SO Mezihoří pana Ing. Petra Homolu a pana 

Miroslava Syřiště. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9          Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 18e bylo schváleno 

18f) Informace MND Hodonín o záměru zahájit dne 10.11.2014 geologické práce 

v průzkumném území Svahy Českého masívu a Vídeňská pánev VIII – seismický průzkum 

3D Svahy Ždánické elevace. 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

19. Diskuse a závěr 

Kanalizace – postup prací, úpravy chodníků a komunikací.  

18.11.2014 v 10:00 hod. - jednání se zhotovitelem stavby křižovatky firmou Skanska 

19.11.2014 v 8:00 – kontrolní den kanalizace 

26. – 27.11.2014 – audit – přezkoumání hospodaření 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 20.45 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 

 

 

 

Zapsala :                     Naděžda Šafářová                …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu :  Zdeněk Martinec                  ………………………………… 

     

                                   František Machálek              ..……………………………….. 

 

Starosta obce:            Vítězslav Reška                     …………………………………. 
 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2014 


