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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

33. 

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

  konaného dne 13. 07. 2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

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

František Machálek, Ing. Petr Homola, (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště, Zdeněk Martinec 

Občané: A. Svobodová 

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 dílo – KOMCIS PROFI 

5.  Dálkový kabel Bučovice, Nevojice, Nesovice 

6. Smlouva o spolupráci – Organizačně správní institut 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

8. Žádost o pronájem sálu KD – SDH Nesovice 

9. Žádost o pronájem areálu – SDH Nesovice 

10. Žádost o pronájem koupaliště – Radim Sádlík 

11. Dohoda VYA-VZ-55/2016 na VPP 

12. Majetkové vypořádání s JMK – chodník k Milonicím a komunikace II/429 

13. Žádost o převod komunikace v Letošově a pozemku pod komunikací od JMK 

14. Žádost o převod pozemku pod chodníkem a předzahrádek od Litavy (za vojenským mostem) 

směrem k revíru na Obec 

15. Diskuse a závěr 

 
 

 



 

2 

 

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. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana  Františka Machálka a paní Lenku 

Knapovou, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

- smlouvy kanalizace – na fyzickém vyhotovení jednotlivých exemplářů se intenzivně pracuje 

- prodej pozemku p. Hejkrlík – podpis smlouvy do konce měsíce 

- střet zájmů – dotčený v těchto případech se zdrží hlasování (dodržováno) 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Smlouva o dílo – KOMCIS PROFI  

Byl předložena smlouva o dílo na administraci spojenou s podáváním monitorovacích zpráv na akci 

„Zametací stroj“ do roku 2020 s firmou KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský Brod. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo  s firmou KOMCIS PROFI s.r.o. Uherský Brod.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Dálkový kabel Bučovice, Nevojice, Nesovice 

Byla předložena žádost o vyjádření k projektu Dálkový kabel Bučovice, Nevojice, Nesovice – obec 

bude požadovat úpravu trasy vedení blíže ke komunikacím 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Smlouva o spolupráci – Organizačně správní institut 
Byl předložena smlouva o spolupráci se společností Organizačně správní institut o.p.s. na 

hromadnou dražbu energií pro rok 2017. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Organizačně správní institut o.p.s.  

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 4 

Předloženo Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení v příjmech o 209 800,- (dohody na VPP, přeplatky 

energií) a rozpuštění do výdajů ve výši 209 800,- (mzdy VPP,  koupaliště, kulturní akce) / viz. 

Příloha č. 2/ 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Žádost o pronájem sálu KD – SDH Nesovice 

Předložena žádost o zapůjčení sálu KD od SDH Nesovice na 16.9.2016. 

Návrh na usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu KD  SDH Nesovice za běžných podmínek pro místní 

organizace. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Žádost o pronájem areálu – SDH Nesovice 

Předložena žádost o zapůjčení areálu KD od SDH Nesovice na 17.a 18.9.2016. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu KD  SDH Nesovice za běžných podmínek pro místní 

organizace. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Žádost o pronájem koupaliště – Radim Sádlík 

Předložena žádost o pronájem koupaliště panem Radimem Sádlíkem a příspěvek na akce  Pohádko-

vé odpoledne a Nesovická lávka.  

V areálu koupaliště je možné pořádat tyto akce dle stávající smlouvy, vstupné na ně lze vybírat po 

ukončení provozní doby bazénu. Jelikož se jedná o podnikatelské aktivity nájemce, obec finanční 

příspěvek neposkytne. Materiální podpora (zapůjčení mobiliáře – sety a ostatní v majetku obce) lze 

po domluvě zapůjčit. Žádost také nesplňuje zákonem dané požadavky. 

 Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem a příspěvek na akce Pohádkové odpoledne a Nesovická lávka, 

pořádání těchto akcí je možné za dodržení podmínek stanovených ve smlouvě.  

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti:0       Zdrželi se: 1 (Reška) 

Usnesení č. 10bylo schváleno 
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11. Dohoda VYA-VZ-55/2016 na VPP 

Předloženo Dohoda VYA-VZ-55/2016 s ÚP Brno na dvě místa VPP do 31.12.2016.  

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu č. VYA-VZ-55/2016 s ÚP Brno. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Majetkové vypořádání s JMK – chodník k Milonicím a komunikace II/429 

Předložen návrh na majetkové vypořádání s JMK – chodník k Milonicím a komunikace II/429. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o majetkové vypořádání s JMK – chodník k Milonicím a 

komunikace II/429. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

13. Žádost o převod komunikace v Letošově a pozemku pod komunikací od JMK 

Předložen návrh  na žádost o převod komunikace v Letošově a pozemku pod komunikací od JMK 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod komunikace v Letošově a pozemku pod komu-

nikací od JMK  

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

14. Žádost o převod pozemku pod chodníkem a předzahrádek od Litavy (za vojenským 

mostem) směrem k revíru na Obec 

Předložen návrh  na žádost o převod pozemku  pod chodníkem a předzahrádek od Litavy (za 

vojenským mostem) směrem k revíru na Obec od JMK 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod pozemku  pod chodníkem a předzahrádek od 

Litavy (za vojenským mostem) směrem k revíru na Obec od JMK.  

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

15. Diskuse a závěr 

- opravy chodníků 

- zpráva z provozu koupaliště (p. Svobodová) 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v19.00 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.4 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 15. 7. 2016 

 


