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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

65. 

 

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

  konaného dne 22. 4. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška,  Ing. Petr Homola, Petr Machálek, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, 

Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, MVDr. Marie Kalinová (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Bronislav Hladký 

Občané:  - 

Hosté: - 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání (byt HZ, koupaliště) 

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Žádost o bezúplatný převod p.č. 33/3 k.ú. Nesovice (chodník) 

5. Smlouva na administraci dotace na zametač 

6. Nájemní smlouva koupaliště, byt 

7. Projednat vrácení odpisů majetku ZŠ a MŠ do rozpočtu obce 

8. Dětský bazar – žádost KPŠ 

9. Nová smlouva s EKO-KOMem na využívání odpadu 

10. Dodatek k nájemní smlouvě s Telefonica O2 – zvýšení o DPH 

11. Závěrečný účet obce za 2013 

12. Žádost o pronájem areálu – TJ Sokol 1. 5. 2014 

13. Šachový oddíl – žádost TJ Sokol o příspěvek na nový oddíl 

14. Pošta 

15. Diskuse a závěr 

 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání nebyly úkoly ke kontrole. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Plavina a pan Petr Machálek, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Petra Plavinu a pana Petra Machálka, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 8   Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    
                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k doplnění. Nebylo nic doplněno - 

přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu.  

Výsledek hlasování: Pro: 8       Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o bezúplatný převod p.č. 33/3 k.ú. Nesovice (chodník) 
 Obec požádá Pozemkový fond o bezúplatný převod p.č. 33/3 k.ú. Nesovice (chodník) z důvodu 

veřejného zájmu. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod p.č. 33/3 k.ú. Nesovice (chodník) z Pozemkového 

fondu na obec. 

Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva na administraci dotace na zametač 
Smlouva o dílo s firmou KOMCIS PROFI, s.r.o., Uherský Brod na zpracování žádosti o dotaci včetně 

poradenství na akci „Strojové vybavení na úklid komunikací“ z OPŽP 

Návrh usnesení č. 5 
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou KOMCIS PROFI, s.r.o., Uherský Brod na zpracování žádosti o 

dotaci včetně poradenství na akci „Strojové vybavení na úklid komunikací“ 

Výsledek hlasování: Pro : 8  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Nájemní smlouva koupaliště, byt 

Současný nájemce p. Brázdová se rozhodla, že bude koupaliště provozovat sama. P. Bezděk 

(spolunájemce) souhlasí s převedením všech práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na p. 

Brázdovou. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí a ukládá místostarostovi zajistit písemnou formu 

převodu a vyrovnání všech závazků vůči obci. 

Výsledek  hlasování: Pro : 8      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Projednat vrácení odpisů majetku ZŠ a MŠ za r. 2013 do rozpočtu obce 

 V loňském roce se škole poskytly prostředky na odpisy pořízeného majetku, nyní je můžeme jako 

zřizovatel žádat zpět. 

Návrh usnesení č. 7 

ZO ukládá starostovi požádat o vrácení části odpisů z majetku ZŠ a MŠ za r. 2013 do rozpočtu obce. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8   Proti: 0      Zdrželi se:  0 
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Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Dětský bazar – žádost KPŠ 

Žádost  KPŠ o pronájem sálu a příspěvek na pronájem sálu na akci Dětský bazar 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu a příspěvek na pronájem sálu na akci Dětský bazar ve 

výši 2.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8    Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Nová smlouva s EKO-KOMem na využívání odpadu 

Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. Praha 

č.OS201420001957 dle  NOZ včetně Dodatku č. 1, který umožňuje pověřit svozovou firmu 

výkaznictvím. 

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

s firmou EKO-KOM a.s.Praha č.OS201420001957 dle  NOZ včetně Dodatku č. 1, který umožňuje 

pověřit svozovou firmu výkaznictvím. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8     Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Dodatek k nájemní smlouvě s Telefónica Czech Republic, a.s. – zvýšení o DPH 
Dodatek č. 15 ke smlouvě o umístění zařízení v budově č.p. 230 v Nesovicích – nyní zní na 

50.000,- Kč ročně + příslušná sazba DPH s platností od 1.1.2014. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o umístění zařízení v budově č.p. 230 

v Nesovicích.  

 Výsledek hlasování:  Pro: 8      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Závěrečný účet obce za 2013 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce tak jak byl vyvěšen a Zprávu o přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2013 bez námitek. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro: 8     Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Žádost o pronájem areálu – TJ Sokol 1. 5. 2014 
Žádost o pronájem TJ Sokol areálu KD a příspěvek na akci dne 1. 5. 2014 - sraz veteránů. 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu za obvyklých podmínek a příspěvek ve výši 500,- Kč.   

Výsledek hlasování:  Pro:8      Proti:0          Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13.  Šachový oddíl – žádost TJ Sokol o příspěvek na nový oddíl 

Šachový oddíl přešel od 1. 3. 2014 ze ZŠ pod TJ Sokol Nesovice – žádají o příspěvek ve výši 

2.000,- Kč 

Návrh na usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na šachový oddíl. 
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 Výsledek hlasování:  Pro: 8      Proti:   0          Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno   
 

 

14. Pošta 

a)  MND a.s. Hodonín žádají o vyjádření k projektu realizace geologických prací – seizmického 

průzkumu – rozmístění geofonů za účelem sběru dat. 

Návrh usnesení č. 14a 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a pověřuje starostu s vydáním souhlasu k 

projektu. 

Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 14a bylo schváleno. 

b) TJ Sokol dostala příslib krajské dotace na výměnu oken v kabinách u hřiště 

Návrh usnesení č. 14b 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 14b bylo schváleno. 

 

15.  Diskuse a závěr 

Kanalizace – úplná uzávěra Letošova – 3x4 dny v květnu 

Parkování těžké techniky a udržování pořádku u dětského hřiště 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 19:45 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

 

Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková      …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:               Petr Plavina          ………………………………… 

 

                                            Petr Machálek           ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 25.4. 2014 

 

 

 


