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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

10. 

 

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

  konaného dne 08. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Kiliánová, František Machálek, Lenka Knapová, (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště, Zdeněk Martinec 

Občané:  Kilián R., Martincová T., Kosík M., Kosíková M., Martincová M., Milar J., Pavlíková P., 

Knap V. 

Hosté: Mgr. Kupková A. a Bc. Plavinová M. – ZŠ a MŠ Nesovice 

 

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

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z minulých ZO 

4. E.ON – smlouva o zřízení věcného břemene 

5. Výpověď nájemní smlouvy z NP – p. Spáčilová 

6. KPŠ – žádost o pronájem areálu 

7. Prodej pozemku po svěšení záměru - Pavlíkovi 

8. ZŠ Nesovice – inspekční zpráva 

9. Pošta 

10. Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Lenka Knapová a pan Michal Kupka, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Lenku Knapovou a pana Michala 

Kupku, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 7   Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    
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2. Schválení programu 

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

přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) směna pozemků s p. R. Kiliánem – p. Knapová přednesla výsledky ze schůzky s p. Kiliánem – 

p. Kilián požaduje za pozemky zapsané na LV č.234, jeho podíl 1/3 – t.j. 1.274 m2, cenu 

stanovenou jeho odhadcem tj. 440.000,- Kč nebo směnu za ornou půdu o větší výměře t.j. 24.730 

m2. R.Kiliánovi bylo nabídnuto ze strany obce finanční vyrovnání 300.000,- Kč na základě 

znaleckého posudku – ocenění pozemků zapsaných na LV č. 234, vypracovaného pro Obec 

Nesovice – zastupitelé a R.Kilián nezaujali takové stanovisko, aby mohlo být o tomto rozhodnuto. 

Zastupitelé si nechávají prostor pro další jednání s tím, že rozhodnutí by mělo být na příštím ZO. 

b) majetek v bytě MŠ – manželé Kupkovi přeložili návrh na finanční kompenzaci za vložené 

investice do rekonstrukce bytu od r. 1997, kdy byt přebírali v havarijním stavu, a tato investice 

nebyla umořena odpuštěním nájmu. Jednalo se o kompletní rekonstrukci koupelny, elektroinstalace, 

kuchyně včetně spotřebičů a podlah. Vše zůstává pevnou součástí bytu – odpovídá běžnému 

opotřebení. Svoji kompenzaci vyčíslili na hodnotu kolem 25 -30 tis. Kč. Každý ze členů ZO má 

možnost byt osobně prohlédnout a své stanovisko sdělit na příštím ZO.  

c) altán u ZŠ – dřevěný altán u ZŠ je neustále ničen vandaly, PČR pachatele neurčila – doporučeno 

instalování zařízení na ostrahu  – zastupitelé předloží své návrhy na příštím ZO. 

d) nájem čp. 158 – JUDr. Pindeš si je vědom svých závazků vůči obci, osobně jednáno, současný 

stav s výpovědí považujeme za konečný, přislíbil úhradu dlužné částky, využití prostor bude řešeno 

na dalším zasedání (nový nájemce, sociální byt apod.) 

e) koupaliště – pořád nepředáno, p. Brázdová je hospitalizována v nemocnici. 

 Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. E.ON – smlouva o zřízení věcného břemene 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014-330023578/001 mezi Obec Nesovice (povinný), E.ON 

Distribuce, České Budějovice (oprávněný) na pozemku p.č. 50/1 k.ú. Letošov ( kabelové vedení VN a 

trafostanice). Jednorázová úplata ve výši 5000,- Kč + DPH. 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene č. PV-014-330023578/001. 

Výsledek hlasování: Pro :7     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Výpověď nájemní smlouvy z NP – p. Spáčilová 
P. Spáčilová podala výpověď z nájmu NP na ZS ke dni 31.3.2015 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Vyvěsí 

se nový záměr na pronájem NP na ZS. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a schvaluje vyvěšení záměru na pronájem NP na 

zdravotním sředisku. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. KPŠ – žádost o pronájem areálu 

KPŠ žádá o pronájem areálu na akci FEST – GULÁŠ dne 1.8.2015. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu za běžných podmínek pro místní složky – tj. nájem 

za 1,- Kč akce + spotřebované energie. 

Výsledek  hlasování: Pro :7      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Prodej pozemku po svěšení záměru - Pavlíkovi 

Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1579/13 k.ú. Letošov o výměře 131 m
2
 před domem č.p. 99, 

který vznikl oddělením z původní parcely 1579/2 za  cenu 122,90 Kč/ m
2
 dle znaleckého posudku 

č.877/2014 vypracovaného Ing. Anežkou Neužilovou dne 17.12.2014. Kupující: Jan a Petra 

Pavlíkovi, Letošov 136, Nesovice. Cena celkem 16.100,- Kč. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1579/13 k.ú. Letošov o vý-

měře 131 m
2
 za celkovou cenu 16.100,- Kč manželům Pavlíkovým. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 1 (Kupka Michal)      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. ZŠ a MŠ Nesovice – inspekční zpráva 

Ředitelka ZŠ a MŠ Nesovice přednesla závěry z inspekční zprávy /příloha č. 2/ – výsledky 

vzdělávání v MŠ i ZŠ měly požadovanou úroveň, metody práce až nadstandardní úroveň. 

Doporučení ČŠI – více využívat pedagogickou radu, zjednodušit ŠVP PV, lépe nastavit systém 

předávání informací a vyhodnocování výsledků. Rozdělit výuku informatiky do menších skupin – 

bude realizováno v příštím školním roce. Nedostatky, které vyžadují  přijetí opatření se týkaly 

organizace vzdělávání v MŠ – snížením počtu dětí se snížil počet úvazků zaměstnanců, a proto se 

organizačně nepřekrývají při všech požadovaných činnostech (např. oběd) – obec z rozpočtu zatím 

nemůže uvolnit finanční prostředky na mzdové náklady 1 učitelky (mzdové prostředky hradí JMK), 

do konce školního roku nutno řešit operativně podle potřeby. V září dle počtu dětí se bude hledat 

optimální řešení, popř. nutná opatření (např. změna provozní doby MŠ, úprava výše školného apod.) 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Pošta 

Nebyly doručeny žádné dokumenty k projednání mimo program. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Diskuze a závěr 

- dlužné poplatky za TDO – p. Kiliánová se s dlužníky ve svém obvodu ústně dohodla na 

postupném vyrovnání dluhu; bohužel některé občany se na adrese TP nedaří zastihnout, upomínky 

se vrací nedoručené 

- kanalizace – stále se řeší reklamace a nedodělky stavby, předpoklad zahájení připojování občanů -  

polovina května 2015 – do příštího ZO řešit případnou spoluúčast občanů (za projekt) 
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- kompostéry – DSO Mezihoří podal žádost na SFŽP – čekáme na schválení 

- vzpomínkové akce k 70. výročí osvobození – uctění památky padlých položením věnců 

k pomníkům, popř. vzpomínková řeč v MR  

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

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Inspekční zpráva 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Lenka Knapová              ………………………………… 

 

                                          Mgr. Michal Kupka        ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 13.04. 2015 

 


