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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

14. 

 

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

  konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Michal Kupka, František Machálek, Miroslav 

Syřiště, Zdeněk Martinec, Oldřiška Kiliánová,  (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:, Ing. Petr Homola, Lenka Knapová 

Občané:  p. Konečný J., Konečná D. 

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 předchozího ZO 

- směna pozemků s p. Kiliánem 

- pronájem nebytových prostor -  CUBESOL 

- návrh na vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK- hasiči 

5. E.ON – návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny – koupaliště  

6. ZŠ – návrh na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku 

7. Rozpočtové opatření č. 3  

8. SFŽP – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132971 – dostavba kanalizace 

9. Koupaliště - byt 

10. Žádost o souhlas s provedením biotechnických zásahů 

11. KPŠ – žádost pronájem sálu KD- dětský bazar 

12. Odkup pozemků za školou a v Letošově 

13.  Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan František Machálek, 

zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Františka 

Machálka, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k doplnění. Byly doplněny body: 

Harmonogram schůzí ZO na 3.Q/2015 a Dohoda o vytvoření pracovních míst s ÚP č.VYA-VF-

55/2015. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO včetně doplněných bodů. 

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 – připravena směnná smlouva bez doplatku na pozemky LV 

234 k. ú. Nesovice /viz. Příloha č.3/ 1275m2 (1/3) vlastník p. Kilián cena 297.733 Kč dle 

znaleckého posudku a pozemků na LV 1 k.ú. Nesovice 20 540 m2 za 222. 037 Kč cena dle vyhlášky 

298/2014 Sb. Záměr vyvěšen 4.6.2015 a svěšen 22.6.2015. 

Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Radoslavem Kiliánem – vlastnický podíl na 

pozemcích LV 234 k.ú. Nesovice p.č. 2025/2, 2026/1,2026/2, 2026/6, 2026/8, 2026/11, 2026/15, 

2026/17, 2026/22, 2029/1, 2029/3, 2029/4, 2023/3, 2033/5, 2033/8, 2035/7, 2035/65, 2097, 2099 o 

celkové výměře ideální třetiny 1275m2 za pozemky na LV 1 k.ú. Nesovice p.č. 1512/23, 1924/10, 

1876/35, 1877/59 a 1876/55 o celkové výměře 20 540m2. 

Výsledek hlasování: Pro:6      Proti: 0       Zdrželi se:  1 /Kiliánová/ 

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

 

b) nájem nebytových prostor na ZS – předjednán pronájem s firmou Cubesol za 1300 Kč/měsíc +  

společné energie, smlouva bude předložena na příštím ZO. 

Návrh usnesení č. 3b 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3b bylo schváleno. 

 

c) návrh na vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky  

 ZO se dohodlo, že nebude vznášet námitky proti návrhu na vyhlášení Národní přírodní památky 

Malhotky 

 Návrh usnesení č. 3c 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3c bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK- hasiči 
Předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.030684/15/OKH na pořízení vozidla pro 

JSDH ve výši 400.000 Kč, max. 70% uznatelných nákladů akce. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.030684/15/OKH 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5. E.ON – návrh smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny – koupaliště 
Předložena smlouva s E.ON Energie, a.s. o sdružených službách dodávky elektřiny č. 95502758738, 

odběrné místo Letošov 122, koupaliště do 31.12.2015. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s E.ON Energie, a.s. o sdružených službách dodávky elektřiny č. 

95502758738. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. ZŠ – návrh na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku  

ZŠ a MŠ  Nesovice žádá o schválení převodu hospodářského výsledku roku 2014 ve výši 1331,64 

Kč do rezervního fondu PO. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ  Nesovice roku 2014 ve 

výši 1331,64 Kč do rezervního fondu PO. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 3 

Předloženo rozpočtové opatření č. 3 – zvýšení příjmů o 738. 000,-Kč a rozpuštění do výdajů ve výši 

738.000,- Kč /viz. Příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. SFŽP – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132971 – dostavba kanalizace 

Předložen  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132971 se SFŽP ČR na prodloužení termínu 

k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.9.2016. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12132971 se SFŽP ČR. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Koupaliště - byt 

Byl předložen návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu bytu na koupališti – nájemce navrhuje provést 

opravy bytu v hodnotě 70.000 Kč,  které by mu byly kompenzovány odpuštěním nájmu po dobu 20-

ti měsíců. ZO požaduje doložit rozpočet prací, konkrétní podoba dodatku bude předložena na 

příštím ZO. Jednání s nájemcem se pověřuje p. Michal Kupka. 

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. Žádost o souhlas s provedením biotechnických zásahů na pozemcích p.č.1005/1 a 1005/2 

Nesovice 

Služby ochraně přírody, Ing. Petr Matuška, Silůvky, žádá na základě požadavku pracovnice AOPK 

ČR v Brně Mgr. Jany Pekárkové o souhlas s provedením biotechnických zásahů na pozemcích 

p.č.1005/1 a 1005/2 Nesovice. 

Návrh usnesení č. 10 
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Zastupitelstvo obce dává Ing. Petru Matuškovi souhlas s provedením biotechnických zásahů na po-

zemcích p.č.1005/1 a 1005/2 Nesovice. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. KPŠ – žádost pronájem sálu KD- dětský bazar 

KPŠ při ZŠ Nesovice žádá o pronájem sálu KD v termínu 19. a 20. 9.2015 na dětský bazar. Výtěžek 

z akce bude použit pro potřeby vzdělávání dětí a mládeže. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu 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. 11 bylo schváleno 

 

12. Odkup pozemků za školou a v Letošově 

Majitelé pozemků pod místními komunikacemi souhlasí s navrhovanou odkupní cenou 50 Kč/m2, 

s tím, že poplatky související s převodem majetku uhradí kupující (obec). 

Smlouvy s jednotlivými majiteli budou postupně předkládány na příštích ZO. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Harmonogram schůzí ZO na 3.Q/2015 

Termíny schůzí ZO – 20.7.2015, 10.8.2015, 31.8.2015 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Harmonogram schůzí ZO na 3.Q/2015. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Dohoda o vytvoření pracovních míst s ÚP č.VYA-VF-55/2015 

Předložena Dohoda o vytvoření  3 pracovních míst s ÚP č.VYA-VF-55/2015 do 31.12.2015. Výše 

příspěvku nepřesáhne 252 000 Kč. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohoda o vytvoření pracovních míst s ÚP č.VYA-VF-55/2015. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Diskuse a závěr 

- chodník na Milonice – celý není na našich pozemcích, pokusíme se dojednat s JMK nějakou 

dohodu, aby bylo možné chodník opravit 

- pozemky pod sportovištěm – p. Molínová dala souhlas se stávajícími úpravami, odkup v jednání 

- kolaudace kanalizace – 14.7.v 9.00 hod. kolaudace stavební části, 22.7. v 8:00 kolaudace 

vodoprávní části 

- kompostéry a štěpkovač – výběrové řízení již proběhlo, více informací starosta sdělí po valné 

hromadě DSO Mezihoří 

- oprava ten. kurtů – ve výb. řízení vybrána f. JM Demicarr Slavkov, vysoutěžená cena 638 358 Kč 

bez DPH, bude uzavřena smlouva o dílo, zařazeno do rozpočtu již RO č.2 

- brigádníci koupaliště – jednáním pověřen p. Michal Kupka 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 21.00 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.3 

Příloha č. 3 – Přehled pozemků – směna p. Kilián 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Oldřiška Kiliánová              ………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 10.07. 2015 

 


