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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

45. 

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

  konaného dne 22.02.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 
 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, František Machálek, Mgr. Michal 

Kupka, Miroslav Syřiště, Zdeněk Martinec, Oldřiška Kiliánová (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Petr Homola, 

Občané: --- 

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 zřízení věcného břemene č. PV-014330040877/001 – E.ON 

5. Licenční smlouva o veřejném provozování – rozhlas - OSA  

6. Smlouva o dílo na administraci projektu  na ZŠ Nesovice – KOMCIS PROFI 

7. Inventarizační zpráva k 31.12.2016 – ZŠ Nesovice 

8. Žádost o vyřazení drobného hmotného majetku – ZŠ Nesovice 

9. Inventarizační zpráva za rok 2016 

10. Žádost o umístění lunaparku na hody – p. Kočka, p. Doležal 

11. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017 

12. Žádost o projednání provozování veřejného pohřebiště v Milonicích – obec Milonice 

13. Smlouva o dílo – EMPEMONT s.r.o. – Vybudování varovného a výstražného systému ochrany 

před povodněmi v obci Nesovice 

14. Smlouva o dílo – Crisis Consulting s.r.o. – Zpracování digitálního povodňového plánu obce 

Nesovice 

15. Smlouva o právu provést stavbu – p. Šrámková – připojení sítí a komunikace 

16. Pošta – Žádost o povolení kácení dřevin 

17.  Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Martinec a paní Lenka Knapová, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Zdeňka Martince 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 

-  koupaliště – bufet – vyvěšen záměr, proběhne posouzení zájemců. K dořešení na příštím ZO. 

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. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330040877/001 – E.ON 

Byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330040877/001 – E.ON – p. Fischer 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330040877/001  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Licenční smlouva o veřejném provozování – rozhlas - OSA  

Předložena Licenční smlouva o veřejném provozování pro místní rozhlas se spol. OSA  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování rozhlasu se spol. OSA  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o dílo na administraci žádosti k projektu „Vybudování odborných učeben ZŠ Ne-

sovice „– KOMCIS PROFI 

Předložena Smlouva o dílo na administraci žádosti k projektu „Vybudování odborných učeben ZŠ 

Nesovice „ se spol. KOMCIS PROFIs.r.o. Uherský Brod. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na administraci žádosti k projektu „Vybudování od-

borných učeben ZŠ Nesovice „. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Inventarizační zpráva k 31.12.2016 – ZŠ Nesovice 

Předložena Inventarizační zpráva k 31.12.2016 – ZŠ a MŠ  Nesovice p.o. 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Inventarizační zprávu k 31.12.2016 – ZŠ a MŠ  Nesovice p.o. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Žádost o vyřazení drobného hmotného majetku – ZŠ Nesovice 

Byla předložena Žádost o vyřazení drobného hmotného majetku – ZŠ a MŠ Nesovice 

Návrh na usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku – ZŠ a MŠ Nesovice. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Inventarizační zpráva za rok 2016 

Předložena Inventarizační zpráva obce za rok 2016 včetně návrhu likvidační komise na vyřazení 

majetku. 

 Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu obce za rok 2016 včetně návrhu likvidační 

komise na vyřazení majetku. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Žádost o umístění lunaparku na hody – p. Kočka, p. Doležal 

Předloženy Žádosti o umístění lunaparku na hody – p. Kočka, p. Doležal 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11. Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2017 

Projednán návrh rozpočtu obce a příspěvkové organizace. 

Návrh na usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí, návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Žádost o projednání provozování veřejného pohřebiště v Milonicích 

Předložen dopis starostky obce Milonice s žádostí o vydání stanoviska provozování veřejného 

pohřebiště na základě dohody uzavřené dne 20.1.2006. ZO si žádá více informací. 

Návrh na usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a pověřuje starostu jednáním v této věci. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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13. Smlouva o dílo – EMPEMONT s.r.o. – Vybudování varovného a výstražného systému 

ochrany před povodněmi v obci Nesovice 

Předložena Smlouva o dílo – EMPEMONT s.r.o. – Vybudování varovného a výstražného systému 

ochrany před povodněmi v obci Nesovice- vítězný uchazeč ze zadávacího řízení na veřejnou zakáz-

ku s nabídkovou cenou 2 163 509,- Kč bez DPH 

Návrh na usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s fi EMPEMONT s.r.o. na veřejnou zakázku „Vybudo-

vání varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v obci Nesovice“ s nabídkovou 

cenou 2 163 509,- Kč bez DPH 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Smlouva o dílo – Crisis Consulting s.r.o. – Zpracování digitálního povodňového plánu obce 

Nesovice 

Předložena Smlouva o dílo – Crisis Consulting s.r.o. – Zpracování digitálního povodňového plánu 

obce Nesovice s uchazečem, který v poptávkovém řízení podal nejlevnější cenovou nabídku v hod-

notě 98 000,- Kč bez DPH . 

Návrh na usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu – firma 

Crisis Consulting s.r.o. Uherské Hradiště v  hodnotě 98 000,- Kč bez DPH . 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Smlouva o právu provést stavbu – p. Šrámková – připojení sítí a komunikace 

a) Předložena Smlouva o právu provést stavbu – p. Šrámková – připojení sítí k pozemku p.č. 2175 

přes obecní pozemek 1741/1 k.ú Nesovice 

Návrh na usnesení č. 15a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s p. Šrámkovou na připojení sítí 

k pozemku p.č. 2175 přes obecní pozemek 1741/1 k.ú Nesovice 

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

Usnesení č. 15a) bylo schváleno 

 

b)Předložena Smlouva o právu provést stavbu – p. Šrámková – sjezd z pozemku p.č. 2175 - připo-

jení na místní komunikaci p.č. 1741/1 k.ú Nesovice 

Návrh na usnesení č. 15b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o právu provést stavbu s p. Šrámková na sjezd z pozemku p.č. 

2175 k připojení na místní komunikaci p.č. 1741/1 k.ú Nesovice 

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

Usnesení č. 15b) bylo schváleno 

 

16. Pošta  

– kácení dřevin kolem silnice na Vyškov – SUS JMK 

Návrh na usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

17. Diskuse a závěr 

- diskuse se nikdo nezúčastnil 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Zdeněk Martinec        … .………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 27.2.2017 

 


