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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

7. 

 

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

  konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

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

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: - 

Občané:  Knap V., Martincová T., Martincová M., Homola P., Javořík L. Pavlíková P., Konečný J., 

p. Konečná  

Hosté: - 

 

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. Podklady pro rozpočet 

5. Pozemky Žleby 

6. Dotaz k územnímu plánu obce Nesovice – pan Dřímal 

7. KORDIS JMK  - příspěvek na financování systému IDS na rok 2015 

8. Vodovody a kanalizace – dodatek č. 3  

9. Žádost SDH a JSDH Nesovice o finanční podporu 

10. KRPŠ při OA Bučovice – žádost o prominutí poplatku ze vstupného 

11. KDU-ČSL – žádost o zproštění poplatku ze vstupného 

12. TJ Sokol, oddíl kopané – žádost o dar do tomboly a příspěvek na hudební produkci 

13. Hudební produkce – Ostatky 

14. Hudební produkce – Hody 

15. Smlouvy na VPP s ÚP Brno 

16. Pošta 

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan ing. Homola Petr, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Petra 

Homolu, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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 minulého zasedání ZO 

a) Nájem na bytě v MŠ - předložen návrh na úpravu nájemného srovnatelného jako na ostatních 

obecních bytech – 3.500,- Kč/měsíc včetně garáže bez energií. 

Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  výši nájemného v bytě na MŠ (Letošov 74) v částce 3.500,- 

Kč/měsíc včetně garáže bez energií. 

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

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

b) Nájemní smlouva na bytě v MŠ – záměr pronájmu bytu byl vyvěšen dne 28.11.2014, písemně 

se přihlásil 1 zájemce – p. Iveta Valentová. Smlouva na pronájem bytu je na dobu určitou do 

31.12.2015 s možností obnovy s měsíčním nájmem 3.500,- Kč včetně garáže. 

Návrh usnesení č. 3b 

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu s p. Ivetou Valentovou na pronájem bytu na MŠ (Letošov 

74) v částce 3.500,- Kč/měsíc včetně garáže bez energií na dobu určitou. 

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

Usnesení č. 3b bylo schváleno. 

c) Smlouva na pronájem pozemků s Agronetem 

p. Kiliánová má zájemce o pronájem pozemků – zemědělské půdy, který by byl ochoten platit 

nájem až ve výši dvojnásobku nynějšího pronájmu. Smlouva o pronájmu končí v roce 2020, cena se 

každý rok valorizuje. ZO pověřuje starostu, aby sjednal schůzku s p. Veselým (Agronet) a prověřil 

možnosti zvýšení nájmu u současného nájemce. 

d) Spořící účty  

Zatím v jednání s bankami, čekáme na nabídky pro posouzení, není dořešeno, jedna z možností se 

nabízí přeúvěrování současného úvěru na kanalizaci, dále jednat s bankou o této možnosti. 

 

4. Podklady pro rozpočet 2015 

 Byly předloženy návrhy, podněty, žádosti i požadavky jednotlivých zastupitelů, místních organizací 

a občanů (např. opravy chodníků, cest a obecních budov, dotační program, stavební pozemky atd.). 

ZO je do příštího zasedání posoudí a určí priority, dle kterých budou postupovat při zařazování 

projektů do rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5. Pozemky Žleby 
Vyvěšen záměr na prodej stavebních pozemků v lokalitě Žleby. Navržena předběžná cena 550,- Kč/m2. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Dotaz k územnímu plánu obce Nesovice – pan Dřímal 

Pan Dřímal je vlastníkem pozemku p.č. 1469/29 k.ú. Nesovice a žádá o vyjádření, zda je dle územ-

ního plánu možné na pozemku stavět. Pokud ne, žádá o změnu územního plánu. Tento pozemek 

nepatří mezi zastavitelné plochy. Obec čeká na posudek arch. Sohra, který ÚP zpracoval. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. KORDIS JMK  - příspěvek na financování systému IDS na rok 2015 

Dle usnesení zastupitelstva JMK činí příspěvek do systému 50,- Kč na jednoho obyvatele. Celková 

částka tak činí 55.250,- Kč. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Smlouva VAK – dodatek č. 3 

Dodatek č.3 k dohodě o vypořádání nájemného dle smlouvy P/05/04 o pronájmu zařízení – úprava 

výše nájemného z důvodu registrace k DPH. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 k dohodě o vypořádání nájemného dle smlouvy P/05/04 

o pronájmu zařízení s VaK Vyškov, a.s.. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost SDH a JSDH Nesovice o finanční podporu 

 SDH a JSDH Nesovice předložily žádost o opravu hasičské zbrojnice ve výši cca 230.000,- Kč. 

Zbrojnice je obecní majetek. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce rozhodne o výši částky na opravu budovy has. zbrojnice v rámci 

připravovaného rozpočtu. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. KRPŠ při OA Bučovice – žádost o prominutí poplatku ze vstupného 

KRPŠ při OA Bučovice žádá o prominutí poplatku ze vstupného ze školního plesu, který se bude 

konat 6. 2. 2015. Výtěžek z akce bude použit na veřejně prospěšné účely -  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 
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11. KDU-ČSL – žádost o zproštění poplatku ze vstupného 

Místní organizace KDU-ČSL  žádá o prominutí poplatku ze vstupného z plesu, který se bude konat 

7. 2. 2015. Výtěžek z akce bude použit na charitativní a veřejně prospěšné účely. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku ze vstupného.  

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. TJ Sokol, oddíl kopané – žádost o dar do tomboly a příspěvek na hudební produkci 

TJ Sokol, oddíl kopané zve na Sportovní ples 20.2.2015, žádají o fin. příspěvek na částečnou 

úhradu produkce ve výši 6.000,- Kč a věcný dar . 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje fin. příspěvek na částečnou úhradu produkce ve výši 6.000,- Kč a 

věcný dar na akci Sportovní ples. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

13. Hudební produkce – Ostatky 

Obec ve spolupráci s nesovickou chasou pořádá 14.2.2015 Tradiční ostatky s pochováváním basy. 

Hudební doprovod zajistí DH Sobuláci – cena 6.500,-Kč. 

Návrh na usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu produkce DH Sobuláci na Tradiční ostatky ve výši 6.500,- Kč. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Hudební produkce – Hody 

Obec ve spolupráci s nesovickou chasou pořádá 27.6.2015 Tradiční krojované hody. Hudební 

doprovod zajistí Slovácká kapela Romana Horňáčka – smluvní cena 26.000,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na úhradu produkce Slovácká kapela Romana Horňáčka – 

smluvní cena 26.000,- Kč na Tradiční hody. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Smlouvy na VPP s ÚP Brno 

a) dohoda č. VYA-VN-4/2015 na vytvoření 1 pracovního místa rámci VPP a poskytnutí příspěvku 

od 1.2.2015 do 31.10.2015 – předák – max. 135.000,- Kč 

Návrh na usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu č. VYA-VN-4/2015 s ÚP Brno. 

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

Usnesení č. 15a bylo schváleno 

 

b) dohoda č. VYA-VN-3/2015 na vytvoření 2 pracovních míst rámci VPP a poskytnutí příspěvku 

od 1.2.2015 do 31.10.2015 – max.216.000,- Kč 

Návrh na usnesení č. 15b 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu č. VYA-VN-3/2015 s ÚP Brno 

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

Usnesení č. 15b bylo schváleno 
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16. Pošta 

- kontejner na textil – nabídka na nový kontejner, firma p. Pokorné spolupracuje s okolními obcemi, 

ověřeno – bez problémů, nabízí i finanční příspěvek obci 

- přerušení dodávky vody – 10.2.2015 od 9.00h celá jižní strana obce od přejezdu  

- kácení dřevin – požadavek na kácení náletového porostu na pronajatých pozemcích Sdružení 

Manner/ p.č. 1005/5 k.ú. Letošov/, staré stromy u Knapového /p.č.1737 a 1755/1 k.ú. Nesovice/ a 

náletový porost v břehu u čerpací stanice / p.č. 1620/72, 1736/2 a 1767/2 k.ú. Nesovice/. 

- odstranění starých sloupů el. vedení na Milonice – zajistí JSDH 

- kompostéry – projekt Svazku obcí Mezihoří – příspěvek 500,- Kč od občana/kontejner – roznést 

letáčky pro zjištění zájmu občanů s návratkou do 11.2.2015 

 

 

17. Diskuze a závěr 

- veřejné osvětlení – lokalita Letošov (ulička u Kalinového), lokalita Prohřešov –změna umístění 

lampy VO -  do budoucna řešit systematicky i vzhledem k nákladům na opravy a energie 

- do diskuze se zapojili občané /viz. Prezenční listina/ - projednávaly se konkrétní požadavky a 

stížnosti ze stran občanů – VO, snížení rychlosti v Letošově, zahrazený potůček na Nevojice, kanál 

v Letošově… 

- p. Homola žádá prošetření přeprodeje  bývalých obecních pozemků p. Kupkou v lokalitě Hliník za 

areálem firmy Inter-ex,  do vlastnictví  developera - bez vyjádření ZO  

- nová stavební místa – hledat další lokality, kde obec může vykoupit pozemky vhodné k stavebním 

parcelám 

- oživení obce – p. M. Kupka navrhuje zjistit úmysly majitelů opuštěných nemovitostí, popř. jim 

nabídnout poradenskou pomoc 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 20.15 hod. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Ing. Petr Homola           ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 9. 2. 2015 

 


