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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

41. 

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

  konaného dne 07.12. 2016 od 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Oldřiška Kiliánová, František Machálek, Ing. Petr 

Homola, Zdeněk Martinec, Miroslav Syřiště, Lenka Knapová (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Mgr. Michal Kupka 

Občané: Blanka Homolová 

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.  Návrh smlouvy č. 9551073780 a č. 9551073831 – E.ON 

5.  Příloha č. 1 ke smlouvě - knihovna 

6.  Smlouva o hudební produkci – hody 2017 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

8. Pověření starosty k rozpočtovým opatřením 

9. Rozpočtové opatření č. 7  

10. Žádost o souhlas s uzavřením ZŠ a MŠ v období vánočních prázdnin 

11. Smlouva o dílo – školní hřiště – Senaa architekti 

12. Smlouva o převodu vlastnictví č. 62-2-5367/2016 – automobil speciální požární CAS 

13. Nákup pozemků – p. Pallová 

14. Pronájem bytů - smlouvy 

15. Prodloužení nájemních smluv na byty (ZS, HZ) 

16. Revize knižního fondu – knihovna 

17. Žádost o věcný dar – TJ Sokol Nesovice 

18. Návrh na zvýšení odměny 
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19. Zadávací řízení – „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 

v obci Nesovice“ 

20. Pošta – zvýšení základního kapitálu – VaK 

21. Diskuse a závěr 

 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan František Machálek, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Františka 

Machálka, 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 programem a vyzval k doplnění.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO a doplňuje jako další bod programu č. 16 -  revize 

knižního fondu, bod č. 17 – žádost TJ Sokol Nesovice o příspěvek a bod č. 18 – návrh na zvýšení 

odměny 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

Nejsou úkoly ke kontrole. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Návrh smlouvy č. 9551073780 a č. 9551073831 – E.ON 
a) Předložena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou E.ON č. 9551073780. 

Návrh usnesení č. 4a 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 9551073780 s firmou E.ON 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

b) Předložena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s firmou E.ON č. 9551073831 

Návrh usnesení č. 4) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 9551073831 s firmou E.ON 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno 

 

5. Příloha č. 1 ke smlouvě - knihovna 

Předložena příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s Knihovnou 

Karla Dvořáčka ve Vyškově. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. 

Bude poskytnuta záloha na nákup knih ve výši 13.000,- Kč. 
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Výsledek hlasování: Pro: 8    Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o hudební produkci – hody 2017 
Předložena smlouva o hudební produkci na hody 2017 se Slováckou kapelou Romana Horňáčka. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o hudební produkci se Slováckou kapelou Romana 

Horňáčka. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium na rok 2017, kterým se bude řídit obec do doby 

schválení rozpočtu na rok 2017 – příloha č. 3 

Návrh usnesení č. 7  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2017.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Pověření starosty k rozpočtovým opatřením 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření do 

31.12.2016 - příloha č. 4  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření 

do 31.12.2016.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Rozpočtové opatření č. 7 

Předloženo rozpočtové opatření č. 7. Navýšení v příjmech o 330.900,- Kč (daňové příjmy, dotace 

pro JSDH atd.), rozpuštění do výdajů ve výši 330.900,- Kč (Mezihoří – ozelenění, kultura a 

technické zhodnocení č.p. 158, opravy, samospráva) - příloha č. 2 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č. 7 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost o souhlas s uzavřením ZŠ a MŠ v období vánočních prázdnin 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Nesovice žádá o souhlas s uzavřením mateřské školy 

v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 – 2.1.2017. V tyto dny bude uzavřena i školní jídelna. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření ZŠ a MŠ v uvedeném termínu. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11. Smlouva o dílo – školní hřiště – Senaa architekti 

Předložena smlouva o dílo na vypracování dokumentace  na školní hřiště firmou SENAA architekti 
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v ceně 157.000,- Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou SENAA architekti na vypracování 

dokumentace na školní hřiště za uvedenou cenu. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Smlouva o převodu vlastnictví č. 62-2-5367/2016 – automobil speciální požární CAS 

Předložena smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky – Hasičského záchranného 

sboru Jihomoravského kraje č. 62-2-5367/2016. Jedná se o speciální požární automobil CAS pro 

JSDH Nesovice. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví č. 62-2-5367/2016 na speciální požární 

automobil CAS. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Nákup pozemků – p. Pallová, p. Florián 

Návrh  na odkup pozemků od paní Pallové a pana Floriána. Jedná se o pozemky 1919/1, 1919/2, 

1919/7, 1919/8, 1919/9, 1919/10 a 1919/11 o celkové výměře 4039 m2 za 68.663,- Kč. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup uvedených pozemků od paní Pallové a pana Floriána o celkové 

výměře 4039 m2 za 68.663,- Kč. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Pronájem bytů - smlouvy 

a) Pronájem bytu na koupališti v Letošově  od 1.1.2017. Předložena smlouva o pronájmu bytu s p. 

Svatavou Bednářovou.  

Návrh usnesení č. 14a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na nájem bytu  na koupališti v Letošově s p. Svatavou 

Bednářovou od 1.1.2017. 

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

Usnesení č. 14a bylo schváleno 

b) Pronájem bytu č.p. 158 v Nesovice od 1.1.2017, předložena smlouva o pronájmu bytu p. Petru 

Brázdovi. 

Návrh usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na nájem bytu č.p. 158 v Nesovicích s p. Petrem Brázdou od 

1.1.2017 

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

Usnesení č. 14b bylo schváleno 

 

15. Prodloužení nájemních smluv na byty (ZS, HZ) 

Návrh na prodloužení nájemních smluv na byty na zdravotním středisku a na hasičské zbrojnici o 

jeden rok. 

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájmu o 1 rok u bytu na zdravotním středisku a na 

hasičské zbrojnici. 

Výsledek hlasování:     Pro: 8             Proti: 0                  Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 15 bylo schváleno 

16. Revize knižního fondu – knihovna 

Předložena žádost o schválení revize knih v knihovně v Nesovicích a úbytkový seznam knih. Jedná 

se o knihy navržené na vyřazení z důvodu opotřebení nebo o knihy zastaralé. 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o revizi knih a úbytkový seznam knih. 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

 

17. Žádost o věcný dar – TJ Sokol Nesovice 

TJ Sokol Nesovice žádá o nákup sportovního vybavení. 

Návrh usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na věcný dar ve výši 14.700,- Kč na sportovní vybavení. 

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

 

18. Návrh na zvýšení odměny 

Předložen návrh na zvýšení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu o 571,- Kč od 

1.1.2017. 

Návrh usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení měsíční odměny pro neuvolněného místostarostu o 571,- Kč 

od 1.1.2017. 

Výsledek hlasování:       Pro: 6            Proti: 0            Zdrželi se: 2 (Ing. Petr Homola, Karel Kupka) 

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

 

19. Zadávací řízení – „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před 

povodněmi v obci Nesovice“ 

Schválení výběrového řízení na vybudování varovného a výstražného systému ochrany před 

povodněmi v obci Nesovice. 

Návrh usnesení č. 19 

Zastupitelstvo schvaluje výsledek posouzení a hodnocení nabídek provedený hodnotící komisí a 

schvaluje pořadí uchazečů. 

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

Usnesení č. 19 bylo schváleno 

 

20. Pošta – zvýšení základního kapitálu – VaK – informace o plánovaném zvýšení základního 

kapitálu peněžitým vkladem.  

 

 

21. Diskuse a závěr 

- návrh harmonogramu schůzí ZO na I. čtvrtletí 2017 – 11.1.2017, 1.2.2017, 22.2.2017, 15.3.2017 

- kontejner na papír, kontejnery na tuky 

- plánované akce  

- rychlost v obci 
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- vodní zdroj „Grbálek“ 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 18.45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 7 

Příloha č. 3 – Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Příloha č. 4 – Pověření starosty k rozpočtovým opatřením 

 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Oldřiška Kiliánová       ..…………………………………. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 12.12. 2016 

 


