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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

21. 

 

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

  konaného dne 25.11. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Miroslav Syřiště, Lenka Knapová, Oldřiška Kiliánová,  

Mgr. Michal Kupka, Zdeněk Martinec, František Machálek  (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Petr Homola  

Občané: V. Knap, Kazimírovi, B. Homolová 

Hosté:  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17.30 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- pozemky – Reškovi, Aubrechtovi 

- Muzeum filmu 

4. Rozpočtové opatření č. 8 

5. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK č. 033355/15/OHK - hasiči 

6. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – Český svaz chovatelů 

7. Žádost Mysliveckého spolku Pláňava o pronájem sálu na ples 

8. Dohody o převodu účastnických smluv T-Mobile 

9. Žádost o vyřazení DDM – ZŠ 

10. Žádost o povolení čerpání z fondu odměn, fondu rezerv a převod z fondu investic – ZŠ 

11. Příloha 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb na 2016 

12. ÚP Vyškov – dohoda o vytvoření 1 pracovního místa 

13. Prodloužení nájemních smluv – byty na čp. 115 a čp. 230 

14. Jmenování komise pro výběrové řízení – zásahové vozidlo pro JSDH  

15. Pošta   

16. Diskuse a závěr 

 

 

  



 

2 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Michala Kupku a paní Lenku 

Knapovou, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

 

a) Pozemek Reškovi  

Předložena kupní smlouva – kupující Vítězslav a Lenka Reškovi - na pozemek pč. 1579/11, k.ú. 

Letošov o výměře 166 m2. Prodejní cena stanovena dle znaleckého posudku – 15 144,- Kč. Záměr 

svěšen den 21.9.2015. 

Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1579/11, k.ú. Letošov, o 

celkové výměře 166 m2 za 15 144 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0       Zdrželi se: 1 (Reška) 

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

 

b) Pozemek Aubrechtovi 

Předložena kupní smlouva – kupující Lukáš a Renata Aubrechtovi - na pozemek pč. 1579/14, k.ú. 

Letošov o výměře 148 m2. Prodejní cena stanovena dle znaleckého posudku – 13 502,- Kč. Záměr 

svěšen den 21.9.2015. 

Návrh usnesení č. 3b 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1579/14, k.ú. Letošov, o 

celkové výměře 148 m2 za 13 502 Kč. 

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

Usnesení č. 3b bylo schváleno. 

 

c) Muzeum filmu – proběhlo ústní jednání s p. Čadíkem, projekt zatím nemá konkrétní obrysy ani 

fin. analýzu 

Návrh usnesení č. 3c 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3c bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 8 
Předloženo RO č. 8  - navýšení příjmů o 179.400 Kč a navýšení výdajů o 179.400,- Kč  /příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5. Smlouva o poskytnutí dotace - hasiči 

Předložena smlouva s JMK č. 033355/15/OHK pro JSDH o poskytnutí dotace na akceschopnost ve 

výši 3.824 ,- Kč .  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s JMK č. 033355/15/OHK. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku – Český svaz chovatelů 

Místní organizace ČSCH požádala o souhlas vlastníka nemovitosti Nesovice čp. 305 (obec) s umís-

těním sídla spolku pro zápis do spolkového rejstříku. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  souhlasí s umístěním sídla spolku ČSCH (místní organizace) na adrese Nesovi-

ce čp. 305  pro zápis do spolkového rejstříku. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost Mysliveckého spolku Pláňava o pronájem sálu na ples 

MS Pláňava žádá o pronájem sálu KD dne 15.1.2016 na Myslivecký ples a o dar. 

ZO bude řešit pronájem sálu místním spolkům, finanční příspěvky a dary na rok 2016 na příštím 

ZO – přípravou pověřen M. Kupka. 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Dohody o převodu účastnických smluv T-Mobile 

Předložena Dohoda o převodu účastnických smluv s T-Mobile na fakturační skupiny 54840458 a 

54860878 z důvodu správné fakturační adresy.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohody o převodu účastnických smluv s T-Mobile na fakturační 

skupiny 54840458 a 54860878. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost o vyřazení DDM – ZŠ 

Byla předložena žádost  ZŠ Nesovice o vyřazení DDM ve výši 11.232,80 Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení DDM ve výši 11.232,80 Kč. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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10. Žádost o povolení čerpání z fondu odměn, fondu rezerv a převod z fondu investic – ZŠ 

Předložena Žádost o povolení čerpání z fondu odměn (25 000 Kč), fondu rezerv (8 750 Kč) a pře-

vod z fondu investic (5 000 Kč) do fondu rezerv. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ čerpání z fondu odměn, fondu rezerv a převod z fondu investic. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11. Příloha 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb na 2016 

Předložena Příloha 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb na 2016 – nákup knih pro 

knihovnu v hodnotě 10 000 Kč. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu 1 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb na 2016. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

12. ÚP Vyškov – dohoda č. VYA-VZ-47/2015 o vytvoření 1 pracovního místa 

Předložena dohoda č. VYA-VZ-47/2015 o vytvoření 1 pracovního místa VPP od 1.12.2015 do 

30.11.2016. Výše příspěvku 14 000 Kč. 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce  schvaluje dohoda č. VYA-VZ-47/2015 o vytvoření 1 pracovního místa. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

13. Prodloužení nájemních smluv – byty na čp. 115 a čp. 230 

a) Prodloužení nájemní smlouvy na byt  v budově čp. 115 s p. Marií Maruškovou do 31.12.2016. 

Návrh usnesení č. 13a 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt  v budově čp. 115 s p. Marií 

Maruškovou do 31.12.2016. 

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

Usnesení č. 13a bylo schváleno 

b) Prodloužení nájemní smlouvy na byt  v budově čp. 230 s p. Hanou Spáčilovou do 31.12.2016. 

Návrh usnesení č. 13b 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt  v budově čp. 230 s p. Hanou 

Spáčilovou do 31.12.2016. 

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

Usnesení č. 13b bylo schváleno 

 

 

14. Jmenování komise pro výběrové řízení – zásahové vozidlo pro JSDH 

Byli navrženi tito členové komise – Zdeněk Martinec, Miroslav Syřiště, Karel Kupka, náhradník 

Jaromír Handl. Nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení na zásahové vozidlo ve složení - Zdeněk 

Martinec, Miroslav Syřiště, Karel Kupka, náhradník Jaromír Handl. 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se: 3( Martinec, Syřiště,  Kupka) 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 
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15. Pošta 

- Intar – žádost o vyjádření k územnímu řízení – položení optikabelu u ZS 

- knihovna – požadavky do rozpočtu 2016 – kopírka, on-line katalog, oprava podlahy, výmalba 

- valná hromada Mezihoří – 26.11.2015 – Reška, Syřiště 

Návrh usnesení č.15 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

 

16. Diskuse a závěr 

- vánoční strom – besídka ZŠ a MŠ Nesovice – 29.11.2015 v 16.00 hod. rozsvěcení; uvažovat o 

výsadbě nového obecního vánočního stromu 

- vánoční koncert – v Ne 27.12.2015v 15.00 hod., v režii obce – zajišťuje K. Kupka 

- nesovický zpravodaj – poslední termín pro dodání příspěvků  je 30.11.2015- zajišťuje K. Kupka 

- škola – provedena prohlídka statikem, situace je vážná ale ne havarijní, je nutné systematicky 

sledovat stav budovy, pro opravu se zatím nerýsuje vhodný dotační titul 

- oprava chodníků – dotace vyžaduje, aby obec byla vlastníkem všech opravovaných chodníků do 

31.7.2016  a dohodu o převodu předložila již při podání žádosti 

- p. Kazimírová si přeje být upozorňována na platby poplatků mailem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v19.00 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.8 
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Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková          …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:          Mgr. Michal Kupka       ………………………………… 

 

                                          Lenka Knapová            ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.11. 2015 

 


