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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

12. 

 

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

  konaného dne 20. 05. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Mgr. Michal Kupka, František Machálek, Lenka Knapová, Miroslav Syřiště, Zdeněk 

Martinec (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:, Vítězslav Reška, Karel Kupka, Ing. Petr Homola, Oldřiška Kiliánová, 

Občané:  Homola P. ml., Kazimírová A., Kuchtová H., Homolová B., Kosíková M., Martincová M., 

Milar J., Knap V. 

Hosté: --- 

 

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

 p. Michalem Kupkou. 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z minulých ZO – směna pozemků s p. Kiliánem, altán u ZŠ, koupaliště 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Žádost o koupi pozemku – p. Pospíšil 

6. Žádost o vybudování parkovacího místa – m. Homolovi 

7. Žádost SDH Nesovice – Dětský den 

8. Návrh na vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky 

9. Smlouva o poskytnutí práv k SW – Alis, Česká Lípa 

10. Pošta 

11. Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Lenka Knapová a pan František Machálek, 

zapisovatelkou  paní Michaela Budíková.  K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Lenku Knapovou a pana Františka 

Machálka, zapisovatelkou  paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 5   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: 5      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. Kilián souhlasí se směnou pozemků v hodnotě 370.000,- 

Kč o výměře 20.500 m2.  ZO má navrhnout konkrétní pozemky, za které bude směna provedena. 

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

b) altán u ZŠ – zatím zkušebně  nainstalovány kamery – bude třeba upravit umístění, ve výhledu 

brání vzrostlé stromy a signál ruší školní wifi, rozpočet od firmy Slavmont – 17.000,- Kč. 

c) koupaliště – 1. podařilo se přimět p. Brázdovou (Vašutovou)  k předání koupaliště i bytu, je třeba 

dořešit uznání dluhu s p. Bezděkem. Svých  závazků si je vědoma, bohužel nejsme jediní věřitelé. 

                          2. Noví nájemci – přišla jediná žádost od p. Sádlíka a p. Hegrové, žádají o 

pronájem bufetu  i bytu. Předběžná domluva – pronájem  na 1 rok s možností opakování. Budou 

nutné investice do opravy bytu  i budov v areálu koupaliště – cca 50. 000,- Kč. Část oprav přislíbili 

zájemci učinit svépomocně na vlastní náklady.  Zastupitelé si nechávají prostor pro další jednání 

s tím, že rozhodnutí by mělo být na příštím ZO. 

 Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro:5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

Rozpočtové opatření se týká navýšení výdajů na opravy sportoviště (kurty) ve výši 1.500.000,- Kč 

v rámci plánovaných investic. Pokrytí výdajů z BÚ ve výši 1.500.000,- Kč./příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce neschvaluje Rozpočtové opatření č.2. 

Výsledek hlasování: Pro :5     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o koupi pozemku – p. Pospíšil 

P. Pospíšil z Brankovic žádá o koupi pozemků pč.1937/66 a 1937/67, k.ú. Letošov za účelem 

výstavby RD. 

ZO považuje tyto pozemky vzhledem k jejich poloze a ÚP jako nevhodné pro stavbu RD a nabízí 

k tomuto účelu určené pozemky na Žlebech. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemků pč.1937/66 a 1937/67, k.ú. Letošov za účelem 

výstavby RD. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Žádost o vybudování parkovacího místa – m. Homolovi 

Manželé Homolovi žádají obec o svolení k úpravě pozemků pč. 1579/2 a pč. 963 v k.ú. Letošov 

rozebíratelnými zatravňovacími bloky pro dočasné stání osobního vozidla. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  dává svolení k úpravě pozemků pč. 1579/2 a pč. 963 v k.ú. Letošov 

rozebíratelnými zatravňovacími bloky. 

Výsledek  hlasování: Pro :5      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost SDH Nesovice – Dětský den 

SDH Nesovice žádá o pronájem areálu dne 6. 6. 2015 na pořádání akce Dětský den. 

Návrh usnesení č. 7 

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

za 1,- Kč/ akce + spotřebované energie. 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti:0 Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Návrh na vyhlášení Národní  přírodní památky Malhotky 

MŽP zaslalo návrh na nové vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky v k.ú. Letošov – 

předpokládaná výměra 13,70 ha a ochranného pásma 0,19 ha. Zastupitelé si nechávají prostor pro 

další jednání s tím, že rozhodnutí by mělo být na příštím ZO. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Smlouva o poskytnutí práv k SW – Alis, Česká Lípa 

Smlouva o poskytnutí práv k SW  Alis PVS, software pro komunikaci s PVS se společností  ALIS, 

spol. s r.o., Česká Lípa, IČO:00672416 na 1.800,- Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k SW  Alis PVS, software pro komunikaci 

s PVS se společností  ALIS, spol. s r.o., Česká Lípa, IČO:00672416 na 1.800,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta 

a) Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2014 

Byla předložena Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2014 s výsledkem: Při přezkoumání 

hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Návrh usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10a bylo schváleno 

b) Zpráva  o kontrole JMK Brno – místní poplatky 

Byl  předložen Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí se zjištěním 

bez závad u všech místních poplatků. 

Návrh usnesení č. 10b 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10b bylo schváleno 
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11. Diskuze a závěr 

- kanalizace – stále se řeší reklamace a nedodělky stavby, připojování jednotlivých domácností – 

kontrolou připojení a pracovními úkoly na kanalizaci pověřen nový zaměstnanec p. Pouč 

- sekání trávy a úklid po obci – probíhá průběžně, odpovídá p. Sádlík 

- pracovní schůzka ZO – 27.5.2015v 19. hod. 

 

Po projednání všech bodů p. Michal Kupka zasedání ukončil v 20.00 hod. 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.2 

 

 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 22. 05. 2015 

 


