
            OBEC NESOVICE  

683 33 Nesovice 305 

    okres Vyškov 

   IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 

 

9. 

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

konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 
 

 

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

Kiliánová, Miroslav Syřiště, Lenka Knapová, Zdeněk Martinec (viz prezenční listina – příloha 

č. 1)  

Omluveni: František Machálek  

Občané: Knap V., Martincová T., Martincová M., Homola P., Dostalová J., Pavlíková P., 

Konečný J., Konečná D., Kašpárková M., Kupková A., Krist M., Kilián R., Kupka J., Milar J.  

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. Rozpočet obce na rok 2015 – po svěšení z ÚD  

5. Žádost – p. Dostalová  

6. Základní škola Nesovice - inventury  

7. Návrh na směnu pozemků – R. Kilián  

8. Stavební parcely na Žlebech  

9. Vodovody a kanalizace Vyškov – Valná hromada  

10. Veřejnoprávní smlouva – SDH Nesovice  

11. Harmonogram schůzí ZO II. čtvrtletí 2015  

12. Jubilea – II. čtvrtletí 2015  

13. Schůzka Rady Svazku obcí Mezihoří  

14. Dodatek č. 1 - kanalizace  

15. Pošta  

16. Diskuse a závěr 2  

 



1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan Miroslav Syřiště, 

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

Návrh usnesení č. 1  
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Miroslava 

Syřiště, zapisovatelkou paní Naděždu Šafářovou.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.  

 

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO  
a) Agronet smlouva – starosta sjedná schůzku s p. Veselým, které se zúčastní i paní Oldřiška 

Kiliánová a bude se dále jednat o podmínkách ve smlouvě.  

Návrh usnesení č. 3a  
Zastupitelstvo obce bere výše uvedené na vědomí.  

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

Usnesení č. 3a bylo schváleno.  
b) Koupaliště – podařilo se zkontaktovat s paní Brázdovou. Do konce měsíce přislíbila 

vystěhování pronajatého bytu a předání koupaliště. Obec vyvěsí oznámení o výběrovém řízení na 

provozování bufetu.  

Návrh usnesení č. 3b  
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvedeným postupem.  

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

Usnesení č. 3b bylo schváleno.  

c) Pronájem nebytových prostor – JUDr. Pindeš  

Smlouva na rok 2015 na pronájem nebytových prostor dosud nebyla JUDr. Pindešem podepsána. 

Zastupitelstvo obce navrhuje pronájem dále neprodlužovat a vyvěsit nový záměr na pronájem 

těchto nebytových prostor.  

Návrh usnesení č. 3c  
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením smlouvy s JUDr. Pindešem k 31.3.2015 a vyvěšením 

nového záměru na pronájem nebytových prostor v Nesovicích č.p. 158.  

Výsledek hlasování: Pro: 7       Proti: 0      Zdrželi se: 1  

Usnesení č. 3c bylo schváleno.  

d) Opravy bytu na MŠ  
Probíhají opravy bytu na MŠ, byl vyměněn vadný plynový kotel, dveře od koupelny, budou 

sníženy stropy atd.  

 

4. Rozpočet obce na rok 2015 – po svěšení z ÚD  

a) Starosta předložil návrh rozpočtu obce na rok 2015, včetně návrhu rozpočtu pro příspěvkovou 

organizaci ZŠ a MŠ Nesovice. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední desce 2.3.2015 a sňat 

18.3.2015.  

Návrh usnesení č. 4a  
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v paragrafech, dále schvaluje zmocnění 

starosty k provádění změn v jednotlivých položkách v průběhu roku. Ukládá účetní obce provést 3  

 



podrobný rozpis rozpočtu – Příloha č. 2  

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno.  
b) Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ byl předložen současně s rozpočtem obce na rok 2015.  

Návrh usnesení č. 4b  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Nesovice na rok 2015 – 

Příloha č. 3  

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno  

 

5. Žádost – p. Dostalová  
p. Dostalová žádá o souhlas s úpravou fasády domu Nesovice, část Letošov čp. 81, zateplení 

fasádním obkladem „Lifebrick“.  

Návrh usnesení č. 5  
ZO souhlasí s úpravou fasády domu Nesovice, Letošov čp. 81 a pověřuje starostu k dojednání 

budoucích podmínek. Bude provedena fotodokumentace stávající zídky a založena k žádosti  

p. Dostálové.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno.  

 

6. Základní škola Nesovice - inventury  
Předložena inventarizační zpráva Základní školy a mateřské školy Nesovice k 31.12.2014.  

Návrh na usnesení č. 6  
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu za rok 2014 bez připomínek.  

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.  

 

7. Návrh na směnu pozemků – R. Kilián  
ZO byly předloženy návrhy na směnu pozemků mezi Obcí Nesovice a panem Radoslavem Kiliá-

nem a to : směna za stavební parcely v lokalitě Žleby nebo směna za ornou půdu. Návrhy 

směnných smluv a odhady byly k dispozici zastupitelům na Obecním úřadě. Na ZO byla ještě 

navržena třetí možnost a to vyplacení ideální třetiny v hotovosti a dále návrh paní Knapové. Po 

vyjádření zastupi-telů prozatím nevyřešeno. ZO pověřuje paní Knapovou k dalšímu jednání mezi 

obcí a panem  

Radoslavem Kiliánem. Výsledek bude projednán na příštím ZO. Návrh 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. Stavební parcely na Žlebech  

O stavební parcelu č. 1986/1 v lokalitě Žleby mají zájem manželé Kociánovi, kteří si podali 

žádost na koupi tohoto stavebního pozemku dne 22.8.2014.  

Návrh usnesení č. 8  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavebního pozemku č. 1986/1 o výměře 690 m2 v lokalitě 

Žleby za cenu 550,-Kč/m2 manželům Kociánovým. Dalším informováním veřejnosti o prodeji 

stavebních parcel v lokalitě Žleby pověřuje ZO paní Oldřišku Kiliánovou.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno  

 

9. Vodovody a kanalizace Vyškov – Valná hromada  

Dne 29.05.2015 se bude konat valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 4  

 



Návrh usnesení č. 9  
Zastupitelstvo obce zplnomocňuje pana ing. Petra Homolu k účasti na valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Jako náhradníka ZO zplnomocňuje pana Vítězslava Rešku.  

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno  

 

10. Veřejnoprávní smlouva – SDH Nesovice  

Předložena veřejnoprávní smlouva s SDH Nesovice na finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč na 

hudební produkci na dětském karnevalu.  

Návrh usnesení č. 10  

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s SDH Nesovice na finanční příspěvek ve 

výši 4000,- Kč na hudební produkci na dětském karnevalu.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno  

 

11. Harmonogram schůzí ZO II. čtvrtletí 2015  
Byl předložen harmonogram schůzí zastupitelstva obce na II. čtvrtletí 2015.  

Návrh na usnesení č. 11  
Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí. Začátek posunutý na 19:00 hod.  

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno  

 

12. Jubilea – II. čtvrtletí 2015  
Byl předložen seznam jubilantů na II. čtvrtletí 2015, návštěvami pověření jednotliví zastupitelé 

dle domluvy – uloženo u starosty.  

Návrh na usnesení č. 11  

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.  

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno  

 

13. Schůzka Rady Svazku obcí Mezihoří  
Pozvánka na schůzku Rady Svazku obcí Mezihoří, která se bude konat 31.3.2015 ve 14:00 hod. 

na Obecním úřade ve Snovídkách. Schůzky se zúčastní pan Vítězslav Reška.  

Návrh na usnesení č. 13  
Zastupitelstvo obce schvaluje účast pana Vítězslava Rešky.  

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno  

 

14. Dodatek č. 1 – kanalizace  
Předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu SO I – Nesovice – kanalizace a ČOV a SO II 

– Dostavba kanalizace v obci Nesovice.  

Návrh na usnesení č. 14  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.  

Výsledek hlasování: Pro: 7      Proti: 0      Zdrželi se: 1  

Usnesení č. 14 bylo schváleno  

 

15. Pošta  

- Jiří Kupka předložil návrh na odkup majetku, který pořídili na vlastní náklady do bytu na MŠ  

a který zůstává součástí bytu. Návrh bude rozeslán zastupitelům a řešen na příštím zasedání ZO. 5  

 



16. Diskuze a závěr  
- 19.3.2015 – prohlídka kanalizace – nedodělky  

- 24.3.2015 – kolaudace kanalizace  

- připomínky k úklidu komunikací v obci, zejména v lokalitě Žleby  

- obecní komunikace – probíhají předběžná jednání o prodeji pozemků obci  

- popelnice u bytovek – vyhradit na ně místo mimo chodník  

- opakované poškození altánu u základní školy - opatření  

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 21.00 hod.  

 

Příloha č. 1 – prezenční listina  

Příloha č. 2 – rozpočet obce na rok 2015  

Příloha č. 3 – rozpočet Základní školy a mateřské školy na rok 2015  

 

 

 

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

 

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

 

Miroslav Syřiště ..………………………………..  

 

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

 

 

Zápis vyhotoven dne: 26. 3. 2015      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


