
 

1 

 

 

           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

31. 

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

  konaného dne 01. 06. 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, Ing. Petr Homola, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – 

příloha č. 1) 

Omluveni: --- 

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. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK- knihovna 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK- hasiči 

6. Závěrečný účet obce 

7. Závěrečný účet – Svazek obcí Mezihoří 

8. Účetní závěrka 2015 – obec Nesovice 

9. Účetní závěrka 2015  - ZŠ a MŠ Nesovice p.o. 

10. Smlouvy k prodeji pozemků – Reškovi, p. Kuchtová, Kazimírovi, Homolovi, p. Hejkrlík 

11. Rozpočtové opatření č. 2 

12. Nájemní smlouva – Česká pošta 

13. Výběrové řízení – zadávací dokumentace na zpracování VIS 

14. Pošta 

15. Diskuse  
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana  Petra Homolu a paní Oldřišku 

Kiliánovou, 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 programem a vyzval k doplnění. Do původního programu byly 

doplněny body 12 a 13. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

- odpadkové koše – zakoupeny, postupně se rozmisťují po obci 

- dětské hřiště – čekáme na cenové nabídky na dvě nové atrakce – lanová dráha a houpací hnízdo, 

do konce roku bude zpracován projekt na celkovou rekonstrukci hřiště a vyhledán vhodný dotační 

titul – předpokládaná realizace 2017. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK - knihovna 

Byl předložen vzorový návrh smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  na akci „ Oprava 

podlahy v místní knihovně, vč. nábytku a výpočetní techniky“ ve výši 50 000,- Kč 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  na akci             

„ Oprava podlahy v místní knihovně, vč. nábytku a výpočetní techniky“ 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK- hasiči 

Byla předložena smlouva č. 037412/16/OKH  na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  na akci             

„ Oprava vjezdu, podlahy, soklu a výměna vrat na HZ“ ve výši 120.000,- Kč 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce smlouva č.037412/16/OKH  na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  na akci        

„ Oprava vjezdu, podlahy, soklu a výměna vrat na HZ“. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Závěrečný účet obce 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 tak jak byl vyvěšen a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez námitek. 

Návrh na usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2015 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Závěrečný účet – Svazek obcí Mezihoří 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet 2015 tak jak byl vyvěšen a Zprávu o přezkoumání 

hospodaření svazku za rok 2015 bez námitek. 

Návrh na usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří a Zprávu o přezkoumání 

hospodaření svazku obcí Mezihoří za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením DSO Mezihoří a 

to bez výhrad. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9  Proti:0  Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Účetní závěrka 2015 – obec Nesovice 

Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2015 

(schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky, zprá-

va o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly – nebyly shledány 

žádné nedostatky) a starostou obce byly podány doplňující informace. 

Návrh na usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015 bez výhrad – Příloha č. 3 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Účetní závěrka za rok 2015 – ZŠ a MŠ Nesovice 
ZŠ a MŠ Nesovice p.o. předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2015. Do-

plňující informace nebyly žádány. 

Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2015 bez výhrad – Příloha č. 4 
Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Smlouvy k prodeji pozemků – Reškovi, p. Kuchtová, Kazimírovi, Homolovi, p. Hejkrlík 

a) Předložena kupní smlouva o prodeji pozemku - kupující manželé V. a L. Reškovi – pozemek p.č. 

966/1 k.ú. Letošov, o výměře 400 m2 za 91,- Kč/m2. 

Návrh usnesení č. 10a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 966/1 k.ú. Letošov, o výměře 400 m2 

za 91,- Kč/m2. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8      Proti:0       Zdrželi se: 1 (Reška) 

Usnesení č. 10a) bylo schváleno 
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b) Předložena kupní smlouva o prodeji pozemku - kupující H. Kuchtová – pozemek p.č. 966/27 k.ú. 

Letošov, o výměře 138 m2 za 91,- Kč/m2. 

Návrh usnesení č. 10b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 966/27 k.ú. Letošov, o výměře 138 m2 

za 91,- Kč/m2. 

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

Usnesení č. 10b) bylo schváleno 

 

c) Předložena kupní smlouva o prodeji pozemku - kupující manželé J. a A. Kazimírovi – pozemek 

p.č. 966/31 k.ú. Letošov, o výměře 265 m2 a p.č.966/29 k.ú. Letošov, o výměře 133 m2 za 91,- 

Kč/m2. 

Návrh usnesení č. 10c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 966/31 k.ú. Letošov, o výměře 265 m2 

a p.č.966/29 k.ú. Letošov, o výměře 133 m2 za 91,- Kč/m2. 

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

Usnesení č. 10c) bylo schváleno 

 

d) Předložena kupní smlouva o prodeji pozemku - kupující manželé P. a B. Homolovi – pozemek 

p.č. 966/28 k.ú. Letošov, o výměře 138 m2 za 91,- Kč/m2 a pozemek p.č.1579/15 k.ú. Letošov o 

výměře 16 m2 za 122,90 Kč/m2 a 8 m2 za 91,- Kč (sloučený pozemek). 

Návrh usnesení č. 10d) 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 966/28 k.ú. Letošov, o výměře 138 m2 

za 91,- Kč/m2 a pozemek p.č.1579/15 k.ú. Letošov o výměře 24 m2 za 122,90 Kč/m2. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8      Proti:0       Zdrželi se: 1 (Homola) 

Usnesení č. 10d) bylo schváleno 

 

e) Předložena kupní smlouva o prodeji pozemku - kupující J. Hejkrlík – pozemek p.č. 1575/31 k.ú. 

Letošov, o výměře 43 m2 za 91,- Kč/m2. 

Návrh usnesení č. 10e) 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 1575/31 k.ú. Letošov, o výměře 43m2 

za 91,- Kč/m2. 

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

Usnesení č. 10e) bylo schváleno 

 

 

11. Rozpočtové opaření č. 2 
Předloženo rozpočtové opatření č. 2.ve výši  274.000,- Kč v příjmech (dotace JMK, popl. ze vstupného, 

šrot) a rozpuštění do výdajů 274.000,- Kč (opravy hasička, knihovna, úroky kanalizace, oprava MR) 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – Příloha č. 2 
Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Nájemní smlouva – Česká pošta 
Předložen návrh aktualizované nájemní smlouvy (upravena likvidace odpadních vod) s Českou poštou 

s.p. na nebytové prostory v budově č.p.172. Na ostatní body stávají smlouvy (cena, rozloha apod.) nemá 

aktualizace vliv. 
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Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovanou nájemní smlouvu (upravena likvidace odpadních vod) 

s Českou poštou s.p. na nebytové prostory v budově č.p.172. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

13. Výběrové řízení – zadávací dokumentace na zpracování VIS 
Předloženy výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele na zpracování  dokumentace  pro výběr 

zhotovitele VIS. Z předložených nabídek byla vybrána firma Ing. Vladimír Pavlík, projekční kancelář, 

Roztoky. 

Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele na zpracování  dokumentace  pro výběr zhotovitele VIS 

a digitálního protipovodňového plánu. 
Výsledek hlasování:   Pro: 9      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

14. Pošta 

- stavební řízení – Šťastní, p. Kalina, Draganovi 

- stavební povolení – vestavba škola – hledáme vhodný dotační titul 

 

 

15. Diskuse a závěr 

- oprava komunikací bude pokračovat 

- nájemné za občerstvení na koupališti nebude v r. 2016 upravováno 

- úprava cen vstupného na koupaliště: děti do 3 let – zdarma, děti 3-18 let – 25,- Kč, dospělí – 45,- 

Kč – vstupné je celodenní 

- p. Homola požaduje hlasovat o usnesení,  aby p. Kupka Karel - firma Inter-ex s.r.o. byla 

vyloučena jako dodavatel ze všech zakázek pro obec pro podezření ze střetu zájmů – zastupitelé o 

tomto bodu odmítli hlasovat pro nedostatek informací, do příštího ZO p. Homola připraví další 

informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v19.00 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.2 

Příloha č. 3 – Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015  

Příloha č. 4 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2015  

 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 6.6. 2016 

 


