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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     6. 
 

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

konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Miroslav Syřiště, Mgr. Michal Kupka, Karel Kupka, Lenka 

Knapová, Zdeněk Martinec, František Machálek, Ing. Petr Homola, Oldřiška Kiliánová (viz 

prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:  
Občané: - Zbyněk Pištělák, Marie Martincová, Taťána Martincová, Vlastimil Knap, 

Vladislava Přibilíková, Josef Konečný, Luděk Krčmář, Robert Kocián, Anna Kazimírová, 

Markéta Kazimírová 

 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00  hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 

 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z předchozího zasedání 

4. Žádost paní Knapové 

5. Smlouva OSA 

6. Žádost ZŠ o navýšení kapacity školní družiny 

7. Žádost ZŠ o provozní zálohu 

8. Žádost o pronájem bytu na školce 

9. Charita – žádost o příspěvek 

10. Žádost Gymnázia o prominutí poplatku ze vstupného 

11. Žádost Římskokatolické farnosti o prominutí nájemného za KD 

12. Žádost SUDOPu – objízdné trasy 

13. Žleby – stavební pozemky 

14. VaK – dodatky ke smlouvě 

15. Rámcová smlouva – telefony 

16. E.ON - smlouva na odběr el. energie  
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17. Pošta 

18. Diskuse a závěr 

 

 

 

 

1.Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Mgr. Michal Kupka a pan Miroslav Syřiště, 

zapisovatelkou  paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Mgr. Michala Kupku  

a pana Miroslava Syřiště, zapisovatelku 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 požádal o doplnění. Program nebyl 

doplněn a bylo 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 usnesení z minulého zasedání ZO 

- Z minulého zasedáni ZO  - smlouva s družstvem Agronet Nesovice – zaslán dopis, že 

zastupitelstvo obce se smlouvou nesouhlasí a vyzývá družstvo k dalšímu jednání. Družstvo 

Agronet se zatím nevyjádřilo. 

- žádost o vydání stanoviska k vodovodní přípojce pro dům čp. 314 p. Soldánové – probíhá 

jednání s panem Ing. Můčkou, projektantem. 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
Výsledek hlasování:          Pro: 9          Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost p. Knapové  

Paní Knapová zaslala žádost o vyjádření k několika připomínkám. Zejména se jedná o způsob 

zasílání programu a podkladů pro zasedání zastupitelstva a o způsob projednávání smluv 

zastupitelstvem (smlouvy zasílat okamžitě, ostatní podklady v co možná nejkratším termínu). 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo odsouhlasilo podmínky zasílání podkladů pro zasedání zastupitelstva a pro 

schvalování smluv a dalších záležitostí týkajících se chodu obce. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva OSA 
Předložena licenční smlouva s Ochranným svazem autorským o veřejném provozování hudebních 

děl. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje tuto smlouvu. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Žádost ZŠ o navýšení kapacity školní družiny 
Základní škola Nesovice žádá o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity školní družiny o další 

oddělení. 

Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ o navýšení kapacity školní družiny. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9       Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o poskytnutí provozní zálohy na rok 2015 

Základní škola žádá o poskytnutí provozní  zálohy  ve výši 250.000,- Kč na rok 2015 do doby 

schválení rozpočtu na rok 2015. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí provozní zálohy. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

8. Žádost o pronájem bytu na školce 

Byl vyvěšen záměr na pronájem bytu na školce, Nesovice – Letošov čp. 74, který bude volný 

k 01.02.2015 – zatím jsme obdrželi jednu žádost o pronájem. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že nájemníka vybere na příštím zasedání. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Charita – žádost o příspěvek 

Charitní pečovatelská služba žádá o příspěvek na pečovatelskou službu pro občany na rok 

2015 ve výši 5000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce vyčká na možné řešení ze strany Města Bučovice (řešení příspěvkem na 

každého občana do společného fondu a z tohoto zajišťovat chod celé charitní či pečovatelské 

služby na celém území ORP Bučovice). Byl by to podobný model, jak se dnes přispívá na 

veřejnou hromadnou dopravu. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost Gymnázia o prominutí poplatku ze vstupného 
Gymnázium Bučovice žádá o prominutí poplatku ze vstupného ze školního plesu, který se bude 

konat 23.1.2015. Výtěžek z akce bude použit k uhrazení výdajů spojených s akcí a pro podporu 

vzdělávacích a dalších aktivit studentů. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku ze vstupného. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Žádost Římskokatolické farnosti o prominutí nájemného za KD 

Římskokatolická farnost žádá o prominutí nájmu sálu KD Nesovice při příležitosti konání X. 

plesu slavkovského děkanství. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce  schvaluje nájemné 1,- Kč, popřípadě snížené nájemné. Vyúčtována bude 

spotřeba energie, plynu a vody. 
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Výsledek hlasování:          Pro: 7          Proti: 0          Zdrželi se: 2 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Žádost SUDOPu – objízdné trasy 

SUDOP Brno žádá o stanovisko k dopravním trasám a návrhům objízdných tras přejezdů 

v úseku trati Blažovice – Nesovice. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Žleby – stavební pozemky 

Zastupitelstvo obce podnikne potřebné kroky k tomu, aby byly pozemky uvolněny a 

nabídnuty zájemcům k prodeji. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce souhlasí, že do příštího zasedání ZO udělá vše potřebné, aby pozemky 

mohly být nabídnuty k prodeji. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Vodovody a kanalizace – dodatek č. 1 a č. 2 

14a Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2013 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení 

týkající se účtování DPH k nájemnému. 

Návrh usnesení č. 14a 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2013. 

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

Usnesení č. 14a bylo schváleno 

14b Dodatek č. 2 ke smlouvě č. P/05/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a 

kanalizací týkající se účtování DPH k nájemnému. 

Návrh usnesení č. 14b 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. P/05/04. 

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

Usnesení č. 14b bylo schváleno 

 

15. Rámcová smlouva – telefony 

Možnost přistoupení obce Nesovice k Rámcové smlouvě č. 45314102  na telekomunikační 

služby mezi Městem Bučovice a společností T-Mobile a doplnění do Seznamu oprávněných 

osob. 

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení k Rámcové smlouvě č. 45314102. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. E.ON - smlouva na odběr el. energie u ČOV a čerpacích stanic 

Předložena smlouva o přistoupení k již uzavřené smlouvě (závěrkový list č. EL-20141030-36-

26) – pro burzovní obchody se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky 

elektřiny). 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přistoupení k výše uvedenému. 

Výsledek hlasování:         Pro: 9             Proti: 0             Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

17. Pošta 

-  Státní pozemkový úřad zaslal sdělení k žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 33/3 

v k.ú. Nesovice. Žádost byla zamítnuta.  

 

18. Diskuse a závěr 

- kanalizace, přípojky 

- p. Machálková – návrh na zvýšení bezpečnosti na silnici II/429 v zatáčce u Knapového 

- úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad a najít lepší umístění kontejnerů (u školy, u 

kulturního domu a v jiných částech obce). 

- Rada svazku Mezihoří – možnosti čerpání dotace na kompostéry. Bude zpracován anketní 

lístek pro občany, kteří by měli o tyto kompostéry zájem. 

- koupaliště – nájemné za koupaliště ani za byt nebylo paní Brázdovou dosud uhrazeno, dluh 

stále narůstá. Do příštího zasedání zastupitelstva navrhnout definitivní řešení (okamžitá 

výpověď, osobní jednání). 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 20.55 hod. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

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

    

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

     

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

 

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

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.01.2015 


