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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

25. 

 

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

  konaného dne 27.01.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, Oldřiška Kiliánová, Mgr. Michal Kupka, 

Zdeněk Martinec, František Machálek, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Petr Homola   

Občané: V. Knap, D. Sádlík 

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 

4. Žádost o souhlas s provedením biotechnických zásahů 

5. Kupní smlouva – Agrotec - DA  

6. Návrh smlouvy – OSA 

7. Žádosti o prominutí poplatku ze vstupného – Gymnázium a OA 

8. Žádost o vyřazení drobného dlouhodobého majetku – ZŠ 

9. Žádost o vyřazení dlouhodobého majetku – ZŠ 

10. Žádost o vyřazení drobného dlouhodob. nehmotného majetku – ZŠ 

11. Návrh rozpočtu pro rok 2016 – ZŠ 

12. Odpisový plán – ZŠ 

13. Pošta 

14. Diskuse a závěr 

 

  

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan František Machálek a paní Lenka Knapová, 

zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Františka Machálka 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) Rekapitulace poskytování podpory místním spolkům  

ZO rozhodlo, že místní spolky, které pořádají akce pro veřejnost, podpoří fin. darem ve výši max. 

15.000 Kč ročně v závislosti na počtu pořádaných akcí. Jednotlivé darovací smlouvy je oprávněn 

podepsat starosta bez předkládání zastupitelstvu. Nájemné – sál -  500,- Kč na akci, areál 100,- Kč 

na akci. Drobné věcné dary do výše 1.000,- Kč na akci, popř. osobu (jubilea, tomboly, vítání 

občánků, prvňáčci apod.) – rozhoduje starosta bez předkládání zastupitelstvu. Kontrolou tohoto 

usnesení je pověřen finanční výbor. 

Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

b) Smrk před zdravotním střediskem  

Strom bude bezpečně skácen a odstraněn zaměstnanci obce. 

Návrh usnesení č. 3b 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3b bylo schváleno. 

 

4. Žádost o souhlas s provedením biotechnických zásahů  

Ing. Petr Matuška předložil žádost o souhlas s provedením biotechnických zásahů na pozemcích pč. 

1005/1 a 1005/12 kú. Letošov. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s provedením biotechnických zásahů na pozemcích pč. 1005/1 a 

1005/12 kú. Letošov. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Kupní smlouva – Agrotec - DA 
Předložena kupní smlouva č.10000010621 s fi. AGROTEC a.s. Hustopeče na vozidlo IVECO DAILY 

pro JSDH ve výši 1.626.240,- s DPH. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č.10000010621 s fi. AGROTEC a.s. Hustopeče na 

vozidlo IVECO DAILY pro JSDH ve výši 1.626.240,- s DPH. 
Výsledek hlasování: Pro: 7    Proti : 0            Zdrželi se : 1 (Machálek) 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Návrh smlouvy – OSA 
Předložena licenční smlouva VP_2016_2746 o veřejném provozování hudebních děl ve výši 413,- Kč  

s OSA, Praha 6 – Vánoční koncert 2015. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  licenční smlouvu VP_2016_2746. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádosti o prominutí poplatku ze vstupného – Gymnázium a OA 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice žádají o prominutí poplatku ze vstupného na školní 

plesy – akce určené na veřejně prospěšné účely. 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje osvobození od poplatku ze vstupného na školní plesy Gymnázia a 

Obchodní akademie Bučovice.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Žádost o vyřazení drobného dlouhodobého majetku – ZŠ 

Předložena žádost ředitelky MŠ a ZŠ Nesovice o souhlas s vyřazením drobného dlouhodobého 

majetku v počtu 5 ks. 

 Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost o vyřazení dlouhodobého majetku – ZŠ 

Předložena žádost ředitelky MŠ a ZŠ Nesovice o souhlas s vyřazením dlouhodobého majetku v počtu 

2 ks.  

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost o vyřazení drobného dlouhodob. nehmotného majetku – ZŠ 

Předložena žádost ředitelky MŠ a ZŠ Nesovice o souhlas s vyřazením dlouhodobého nehmotného 

majetku v počtu 2 ks.  

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Návrh rozpočtu pro rok 2016 – ZŠ 

Předložen návrh rozpočtu pro ZŠ a MŠ Nesovice na rok 2016 / příloha 2/. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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12. Odpisový plán – ZŠ 
Předložen odpisový plán majetku pro ZŠ a MŠ Nesovice na rok 2016. 

ZO zhodnotí materiál na příštím ZO 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Pošta 

 – zápis nemateriálního statku „Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku“ do Seznamu 

nemateriálního kulturního dědictví JMK 

 

14. Diskuse a závěr 

- odstavná plocha pod Borkami – nyní uskladněn materiál na opravu cest, jakmile to dovolí počasí, 

začne se s opravami a plocha bude postupně uváděna do původního stavu. Částečně bude použit 

uskladněný obrus a obrubníky ze skladu obce  

- ostatky – 6.2.2016 dechová hudba Sobuláci, pořádá obec Nesovice 

- sportovní ples – 26.2.2016 

- dětský karneval – 13.3.2016 v 14. hod. 

- hody - 25.6.2016 Slovácká kapela Romana Horňáčka, pořádá obec Nesovice 

- projekt Mezihoří – výsadba nové zeleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu pro ZŠ a MŠ Nesovice na rok 2016 
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Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková          …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:          František Machálek       ………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 2.2.2016 

 


