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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

13. 

 

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

  konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Kupka, František Machálek, Lenka Knapová, Miroslav Syřiště, Zdeněk Martinec (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni:  

Občané:  Knap V. Hrubý J., Martincová T., Klimeš V., Nešpor J., Machálek J., Doležal J., Bodeček 

R., Kazimírová A. 

Hosté: --- 

 

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 – směna pozemků s p. Kiliánem, koupaliště, Návrh na vyhlá-

šení Národní přírodní památky Malhotky 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

5. Závěrečný účet rok 2014 – Obec Nesovice 

6. Účetní závěrka za rok 2014 – Obec Nesovice 

7. Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014 – ZŠ a MŠ Nesovice 

8. Schválení stanov – Svazek obcí Mezihoří 

9. Smlouva – koupaliště, byt 

10. Smlouva o spolupráci - OSI 

11. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku ke spolufinancování sociálních služeb – Město 

     Bučovice 

12.Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny – E.ON 

13.Žádost o pronájem nebytových prostor na budově ZS – CUBESOL 

14.Žádost o umístění reklamního poutače 

15.Žádost o pronájem areálu u hřiště – TJ Sokol 

16.Pošta – oznámení ZŠ Nesovice 

17.Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Martinec a pan Miroslav Syřiště, zapisovatelkou  

paní Naděžda Šafářová.  K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Zdeňka Martince a pana Miroslava 

Syřiště, zapisovatelkou  paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

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: 9      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) směna pozemků s p. R. Kiliánem –  Zastupitelé souhlasí se směnou za  pozemky p.č. 1924/10  

o výměře 6188 m2  a pozemek č. 1512/23 o výměře 7668 m2, oba v k.ú. Nesovice. Další pozemky 

do celkové výměry cca 20.500 m2 budou předem projednány s oběma stranami tak, aby na příštím 

ZO mohlo dojít k uzavření této směny pozemků. 

b) koupaliště –  byl vyhotoven Provozní řád koupaliště, který byl odeslán na Krajskou hygienickou 

stanici ke schválení, dána do souladu legislativa, aby koupaliště mohlo být provozováno. 

Předpoklad otevření koupaliště v 25. týdnu. 

c) Návrh na vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky – ZO pověřilo pana Karla Kupku, 

aby zjistil podmínky vyhlášení a případné závazky a povinnosti.                          

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 2 

Rozpočtové opatření se týká opravy sportoviště (kurty) ve výši 1.300.000,- Kč v rámci plánovaných 

dlouhodobých  investic. Pokrytí výdajů z BÚ ve výši 1.300.000,- Kč./příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2. 

Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 1 (Machálek F.)            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Závěrečný účet rok 2014 – Obec Nesovice 
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce tak jak byl vyvěšen a Zprávu o přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2014 bez námitek. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2014 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Schválení účetní závěrky za rok 2014 – Obec Nesovice 

Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2014 

(schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky, zprá-

va o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly – nebyly shledány 

žádné nedostatky) a starostou obce byly podány doplňující informace. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014 bez výhrad – Příloha č. 3 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o schválené účetní závěrky za rok 2014 – ZŠ a MŠ Nesovice 
ZŠ a MŠ předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2014 a byly podány dopl-

ňující informace. 

Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2013 bez výhrad – Příloha č. 4 
Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Schválení stanov – Svazek obcí Mezihoří 

Svazkem obcí Mezihoří byly ke schválení předloženy stanovy.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy Svazku obcí Mezihoří. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Smlouva – koupaliště a byt 

Předložena smlouva na pronájem budovy na koupališti, sestávající se z bufetu k provozování 

občerstvení a bytu.  

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pronájem nebytových prostor a bytu na koupališti na 

dobu určitou do 31.3.2019. Nájemné nebytových prostor činí 2000,- Kč ročně a nájemné za byt 

3500,- Kč měsíčně. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Smlouva o spolupráci - OSI 

Byla předložena smlouva o spolupráci s Organizačně správním institutem týkající se centrální do-

dávky el. energie a plynu. 

Návrh usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci s Organizačně správním institutem. 

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

Usnesení č. 10  bylo schváleno 

 

11. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku ke spolufinancování sociálních služeb – Město 

Bučovice 

Předložena smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování 

sociálních služeb. Výše účelového příspěvku je stanovena podle počtu obyvatel obce. Paušální 

částka příspěvku na jednoho občana je stanovena na 10,- Kč za rok. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke 
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spolufinancování sociálních služeb. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny – E.ON 

Předložen návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550740892 z důvodu 

zřízení nového místa spotřeby (ČS 01 – kanalizace). 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 

9550740892. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Žádost o pronájem nebytových prostor na budově ZS – CUBESOL 

Firma IWAO Internet CUBESOL, s.r.o. žádá o pronájem nebytových prostor na budově zdravotního 

střediska za účelem umístění technologie pro místní optickou síť. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce navrhuje do příštího ZO zjistit, zda zařízení nebude ovlivňovat provoz 

zdravotnického zařízení atd. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Žádost o umístění reklamního poutače 

Předložena žádost p. Bodečka o umístění reklamního poutače na zábradlí naproti autobusové 

zastávky u nádražní budovy, který by se týkal jeho podnikatelské činnosti – dekorování pivního skla. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce žádost o umístění reklamního poutače schvaluje na dobu 1 roku počínaje 

1.7.2015, s tím, že poutač nebude přesahovat obrysy zábradlí a nebude bránit bezpečnosti provozu. 

Poplatek za umístění poutače bude stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních 

poplatcích. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Žádost o pronájem areálu u hřiště – TJ Sokol Nesovice 

TJ Sokol Nesovice žádá o pronájem areálu u hřiště k pořádání fotbalového turnaje „starých pánů“ a 

taneční zábavy. 

Návrh usnesení č. 15 

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

za 1,-Kč/akce + spotřebované energie. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. Pošta 

- Oznámení Základní školy Nesovice o vyhlášení volných dnů pro žáky 29. a 30. června 2015  

- International Police Association – projekt: Omalovánky – Bezpečně na silnici 

 

17. Diskuse a závěr 

- Kanalizace – úpravy povrchů, reklamace 

- Odvodnění komunikace na Žlebech 

- Sečení trávy v obci 

- kulturní akce – II. pololetí 2015 
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Po projednání všech bodů p. Vítězslav Reška zasedání ukončil v 20.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.2 

Příloha č. 3 – Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2014  

Příloha č. 4 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2014  

 

 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Miroslav Syřiště             ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 17. 06. 2015 

 


