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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

8. 

 

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

  konaného dne 04. 03. 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:  Kilián R., Martincová T., Kosík M., Kupka J., Kraina R., Javořík L., Milar J., Konečný J., 

Konečná D., Přibilíková Vl. 

Hosté: Veselý Josef – Agronet – družstvo Nesovice 

 

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 minulých ZO 

4. Státní pozemkový úřad – smlouva o bezúplatném převodu pozemků 

5. Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - Javoříkovi 

6. Návrh smlouvy Elekrowin a.s. - elektroodpad 

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

8. Návrh smlouvy na umístění kontejneru na oblečení 

9. ZŠ Nesovice – návrh rozpočtu 

10. ZŠ – odpisy 

11. Žádosti o pronájem sálu KD, areálu 

12. Opravy v bytě na MŠ 

13. Inventární zpráva, jmenování likvidační komise 

14. Schválení převodu hospodářského výsledku za rok 2014 

15. Veřejná vyhláška o odpadech 

16. Projednání návrhu rozpočtu 2015 

17. Pošta 

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Zdeněk Martinec a pan Michal Kupka, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Zdeňka Martince a pana Michala Kupku, 

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 minulých zasedání ZO 

a) smlouva o nájmu pozemků s Agronetem – nebrání se jednání o navýšení nájmu dle představ 

ZO. Požaduje, aby současná smlouva byla dodržena z důvodu dlouhodobé strategie rozvoje 

Agronetu tj. do roku 2020 – průběžnou aktualizaci nájmu smlouva umožňuje. Od roku 2021 je 

možnost pronajmout pozemky jinému subjektu, pokud nebude ZO se stávajícím uživatelem 

spokojeno. Další spolupráci se Agronet nebrání. Představy obou stran budou předloženy na 

společném jednání a  s výsledkem budou zastupitelé seznámeni. 

 Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

b) Spořící účty - není dořešeno, jedna z možností se nabízí přeúvěrování současného úvěru na 

kanalizaci, dále jednáme s bankou o této možnosti. 

 

4. Státní pozemkový úřad – smlouva o bezúplatném převodu pozemků 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991558, na pozemky v k.ú. Nesovice p.č. 

1627/40,1627/81,1627/84,1627/85,1627/90. Nabytí těchto pozemků schválilo ZO již 20.12.2013, 

usnesením č. 8. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991558. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - Javoříkovi 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 56705/2/2015 mezi Obec Nesovice (povinný), RWE GasNet, 

s.r.o. (oprávněný) a Andrea a Libor Javoříkovi (investor) na pozemku p.č. 1741/1 k.ú. Nesovice. 

Jednorázová úplata hrazená investorem ve výši 500,- Kč + DPH splatná před podpisem smlouvy. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 56705/2/2015. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Návrh smlouvy Elekrowin a.s. - elektroodpad 
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Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení provozovatelem kolektivního sytému- stano-

vení a identifikace dopravce odpadů. Smlouva na dobu určitou do 31.12.2015 s možností automa-

tického prodloužení o 1 rok. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s spol. Ele-

krowin a.s. Praha 4 a stanovuje dopravcem odpadů spol. Respono a.s. Vyškov. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

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

Návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550693100 – nové odběrné místo – 

přečerpávací stanice kanalizace. Budeme požadovat připojení tohoto místa ke stávající smlouvě 

s vysoutěženou cenou elektřiny. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9550693100 a 

přiklání se k zařazení odběrného místa k smlouvě již vysoutěžené ceny energie pro rok 2015. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Návrh smlouvy na umístění kontejneru na oblečení  

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s firmou TextilEco a.s. Praha 5 – smlouva na dobu 

neurčitou na 1 ks kontejneru umístěného na parkovišti před KD . 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s firmou TextilEco a.s. 

Praha 5 . 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. ZŠ Nesovice – návrh rozpočtu 

Předložen návrh rozpočtu ZŠ a  MŠ Nesovice ve výši 1.132.000 Kč. Návrh byl projednán a navrže-

no snížení rozpočtu o 70. 000 Kč – snížení rezervy na spotřebu energií dle skutečnosti 2014. 

/Příloha č .5/ 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nesovice ve výši 

1.062.000 Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8    Proti:   0      Zdrželi se:  1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. ZŠ – odpisy 

ZŠ a  MŠ Nesovice předložila odpisový plán na rok 2015  - celkové odpisy ve výši 62.603,79 Kč 

Návrh usnesení č. 10  

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán na rok 2015 ZŠ a  MŠ Nesovice.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Žádosti o pronájem sálu KD, areálu 

a) Dětský bazar – KPŠ při ZŠ Nesovice a maminky z Nesovic žádají o pronájem sálu KD ve dnech 

25. a 26. Dubna 2015. Výtěžek z akce bude použit pro vzdělávací aktivity děti v MŠ a ZŠ Nesovice. 

Návrh usnesení č. 11a 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu na akci Dětský bazar za běžných podmínek (sál za 1,- 

Kč + energie). 
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Výsledek hlasování: Pro: 9      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 11a bylo schváleno. 

b) Dětský karneval – SDH Nesovice žádají o pronájem sálu KD dne 15. 3.  2015 a finanční 

příspěvek na úhradu hudební produkce. Výtěžek z akce bude použit pro vzdělávací aktivity malých 

hasičů. 

Návrh usnesení č. 11b 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu na akci Dětský karneval za běžných podmínek (sál za 

1,- Kč + energie) a finanční příspěvek na úhradu hudební produkce ve výši 4.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 11b bylo schváleno. 

c) Taneční zábava POKROCK – SDH Nesovice žádají o pronájem areálu KD dne 7.  8.  2015 

Návrh usnesení č. 11c 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu na akci Taneční zábava za běžných podmínek (areál 

za 1,- Kč + energie). 

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

Usnesení č. 11c bylo schváleno. 

c) Hasičský bál 2016 – SDH Nesovice žádají o pronájem sálu KD dne 23.1.2016 

Návrh usnesení č. 11c 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu na akci Hasičský bál za běžných podmínek (sál za 

1,- Kč + energie). 

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

Usnesení č. 11c bylo schváleno. 

 

12. Opravy v bytě na MŠ 

Byt na MŠ předán ve stavu běžného opotřebení odpovídajícímu stáří bytu a délce nájmu – před 

uzavřením nové nájemní smlouvy je třeba provést nezbytné opravy předběžně vyčísleny na cca 110. 

000 Kč (výměna plyn. Kotle, snížení stropů, dveře, oprava elekroinstalace apod. )  . 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje nutné opravy na bytě v MŠ v předpokládané výši 110.000 Kč. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Inventární zpráva, jmenování likvidační komise 

a) Starosta obce předložil členům zastupitelstva Inventarizační zprávu z provedené inventarizace 

majetku obce Nesovice za rok 2014.  

Návrh na usnesení č. 13a  

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku obce Neso-

vice za rok 2014. / Příloha č. 2/  

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

Usnesení č. 13a bylo schváleno.  

b) Byl předložen návrh na vyřazení majetku k 31.12.2014. Návrh likvidační komise: předseda: Ka-

rel Kupka, členové: Knapová Lenka, František Machálek. Termín do 31.3.2015.  

Návrh na usnesení č. 13b  

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na vyřazení majetku k 31.12.2014. Dále zastupitel-

stvo schvaluje likvidační komisi a termín likvidace vyřazeného majetku. / Příloha č.3/  

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

Usnesení č. 13b bylo schváleno. 

 

14. Schválení převodu hospodářského výsledku za rok 2014 

Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2014 do rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 182.857,42 

Kč.  
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Návrh na usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje postupný převod výsledku hospodaření VHČ ve výši 182.857,42 Kč 

do rozpočtu obce na rok 2015. / Příloha č.4/.  

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Veřejná vyhláška o odpadech 

ZO vydává veřejně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Nesovice s účinností od 1.4.2015. Tím se ruší vyhláška č. 1/2008 ze dne 4.2.2008. 

Návrh na usnesení č. 15 

ZO vydává veřejně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Nesovice. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. Projednání návrhu rozpočtu 2015 

Na základě předloženého návrhu rozpočtu byly projednány a do rozpočtu zařazeny investice a 

opravy dle přílohy č. 6 

Návrh na usnesení č. 16 

ZO schvaluje zařazení investiční akcí a oprav majetku do rozpočtu. 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

17. Pošta 

- zpráva o bezpečnostní situaci v obci Nesovice v r. 2014 – bylo spácháno 50 přestupků, což je o 5 

více než v r.2013 

- oznámení o zahájení o povolení výjimky ochrany  - moták lužní – cílem je ochrana silně 

ohroženého druhu v jeho hnízdištích v Jihomoravském kraji 

- pozemky pod hřištěm a areálem – pan Kilián navrhuje řešit jeho části  pozemků nějakou dohodou, 

kterou předložil. ZO má možnost se s těmito návrhy seznámit a navrhnout nějaké řešení. Tyto 

materiály jsou k dispozici na OÚ.  

- oprava elektroinstalace na ZS (MUDr. Gardavský) – zahrnuto do rozpočtu v rámci běžných 

provozních oprav 

 

18. Diskuze a závěr 

- dlužné poplatky za TDO – p. Kiliánová navrhuje, aby zastupitelé osobně navštívili dlužníky ve 

svém obvodu a dojednali konkrétní podmínky splácení, popř. jinou formu tak, aby dluh byl 

vyrovnán 

- koupaliště – vyřešit vystěhování současného nájemce včetně stávajícího dluhu na bytu i areálu; 

samotné koupaliště bude v tomto roce provozovat obec. Možnost nabídnout bufet komerčnímu 

nájemci; záměr o pronájmu bytu již vyvěšen, zatím se žádný zájemce neozval – zřejmě bude nutná 

zásadnější oprava byt. jednotky 

- sportovní areál u školy – pozemky kolem školy budou získány do majetku obce, bude nutné 

vypracovat projekt, samotné budování areálu zřejmě v pozdější době – p. P. Machálek se zasazuje o 

to, aby v projektu byla zapracována 100 m atletická dráha, jenž by mohla sloužit i pro závody 

hasičské zdatnosti mládeže 

- tenisové kurty a víceúčelové hřiště – ceny zůstávají jako v r. 2014, případné změny v provozování 

budou známy až po valné hromadě TJ Sokol  

- tělocvična – badmintonové hřiště – p. Knapová navrhuje pořízení i badmintonového kurtu do 
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tělocvičny – starosta zajistí lajnování  specializovanou firmou 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 20.35 hod. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Inventarizační zpráva 

Příloha č. 3 – Návrh na vyřazení 

Příloha č. 4 – výsledek hospodaření  VHČ 2014 

Příloha č. 5 – návrh rozpočtu ŽŠ  a MŠ Nesovice 

Příloha č. 6 – návrh investičních akcí na období 2015-2018 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Mgr. Michal Kupka        ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 9. 3. 2015 

 


