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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

2. 

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

  konaného dne 07.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Miroslav Syřiště, ing. František Koudelka, Mgr. Andrea 

Kupková, Mgr. Michal Kupka, Bronislav Hladký, Jan Wolf, Mgr. Petr Homola (viz prezenční listina 

– příloha č. 1) 

Omluveni:  

Občané: M. Zabloudil, ing. P. Růžičková, A. Veselá 

Hosté:  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce p. Vítězslavem 

Reškou. 

 

Program: 
1.      Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2.      Schválení programu 

3.      Kontrola úkolů z předchozího ZO – volba členů výborů 

4.      Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene- Kazimír 

5.      Smlouva o poskytnutí dotace – kanalizace v ulici Kout - JMK 

6.      Žádosti o prodloužení nájemních smluv na obecní byty a bufet na koupališti 

7.      Smlouva o vystoupení DH Březovjané, smlouva DH na Vánoční koncert 

8.      Kupní smlouva na pozemek - Kolář 

9.      Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na sociální služby – Město Bučovice 

10.    Rozpočtové opatření č. 6 

11.    Schválení používání závěsného odznaku místostarostou 

12.    Delegování rozpočtových pravomocí na starostu 

13.    Jednací řád 

14.    Smlouva o dílo – umístění radaru 

15.    Pošta – beseda, smlouva – Trasko, Trasko – kanalizace ČSPH 

16.    Diskuse a závěr – harmonogram schůzí ZO 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan Michal  Kupka, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Miroslava Syřiště a pana Michala 

Kupku, zapisovatelku 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. Nebyl vznesen žádný návrh.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- doplnění členů finančního výboru – předseda fin. výboru navrhl paní ing. Kateřinu Svobodovou. 

Vyzval členy zastupitelstva, zda má někdo jiný návrh. Další návrh podán nebyl. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje člena finančního výboru paní ing. Kateřinu Svobodovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Kazimír 

Předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030046837/001 stavbu 

„Letošov, kabel NN Kazimír“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene č. 

1030046837/001 stavbu „Letošov, kabel NN Kazimír“. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace – kanalizace v ulici Kout - JMK 

Předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK054726/18/OŽP na akci: 

“ Splašková  kanalizace v ulici Kout - Nesovice „ ve výši  2.845.300,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK054726/18/OŽP 

na akci: “ Splašková  kanalizace v ulici Kout – Nesovice“.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádosti o prodloužení nájemních smluv na obecní byty a bufet na koupališti 

a)Předložena žádost p. Ivety Valentové na prodloužení nájmu v bytě Letošov č.p. 74. Prodloužení je 

možné na jeden rok – tj. do 31.12.2019. 

Návrh usnesení č. 6a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě k bytu Letošov č.p. 74 . 

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

Usnesení č. 6a) bylo schváleno 
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b)Předložena žádost p. Ivety Kaňové na prodloužení nájmu v bytě Nesovice č.p. 158. Prodloužení je 

možné na jeden rok – tj. do 31.12.2019. 

Návrh usnesení č. 6b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě k bytu Nesovice č.p. 158. 

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

Usnesení č. 6b) bylo schváleno 

c)Předložena žádost p. Marie Maruškové na prodloužení nájmu v bytě Nesovice č.p. 115. 

Prodloužení je možné na jeden rok – tj. do 31.12.2019. 

Návrh usnesení č. 6c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě k bytu Nesovice č.p. 115. 

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

Usnesení č. 6c) bylo schváleno 

d)Předložena žádost p. Hany Spáčilové na prodloužení nájmu v bytě Nesovice č.p. 230. Prodloužení 

je možné na jeden rok – tj. do 31.12.2019. 

Návrh usnesení č. 6d) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě k bytu Nesovice č.p. 230. 

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

Usnesení č. 6d) bylo schváleno 

e)Předložena žádost p. Svatavy Bednářové na prodloužení nájmu v bytě Letošov č.p. 122. 

Prodloužení je možné na jeden rok – tj. do 31.12.2019. 

Návrh usnesení č. 6e) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a rozhodnutí odkládá na příští zasedání. 

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

Usnesení č. 6e) bylo schváleno 

f) Předložena žádost p. Svatavy Bednářové na prodloužení nájmu nebyt. prostor – bufet na 

koupališti.  

Návrh usnesení č. 6f) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a rozhodnutí odkládá na příští zasedání. 

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

Usnesení č. 6f) bylo schváleno 

g) Předložena žádost p. Michala Zabloudila o pronájem nebytových prostor – bufet na koupališti.  

Návrh usnesení č. 6g) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a rozhodnutí odkládá na příští zasedání. 

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

Usnesení č. 6g) bylo schváleno 

 

 

7. Smlouva o vystoupení DH Březovjané, smlouva DH na Vánoční koncert 

a) Předložena smlouva na hudební produkci DH Březovjané na hodech 2019. 

Návrh usnesení č. 7a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na hudební produkci DH Březovjané. 

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

Usnesení č. 7a) bylo schváleno. 

b) Předložena smlouva na hudební produkci DH Miločanka na vánoční koncert 2018. 

Návrh usnesení č. 7b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na hudební produkci DH Miločanaka. 

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

Usnesení č. 7b) bylo schváleno. 
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8. Kupní smlouva na pozemek - Kolář 

Předložena kupní smlouva s p. Kolářem na koupi pozemku (obec kupuje) p.č. 1/8 o výměře 726m2, 

k.ú. Nesovice, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 127.050,-Kč. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Kolářem na koupi pozemku p.č. 1/8 o výměře 726 

m2, k.ú. Nesovice, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 127.050,-Kč.. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na sociální služby – Město Bučovice 

Předložena Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na sociální služby s Městem Bučovice na 

rok 2019. Výše paušálního příspěvku činí 15,-Kč na občana. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování provozu služeb sociální prevence, 

sociálního poradenství a služeb sociální péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Bučovice formou smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce v navrhovaném znění.  

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 6 

Předloženo rozpočtové opatření č. 6 – navýšení v oblasti příjmů o 2.865.000,- Kč (dotace na 

kanalizaci, pozemky, správní poplatky) a rozpuštění ve výdajích 2.865.000,- Kč (náklady na 

kanalizaci Kout, DPH). /příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – navýšení v oblasti příjmů o 2.865.000,- Kč 

a rozpuštění ve výdajích 2.865.000,- Kč.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Schválení používání závěsného odznaku místostarostou 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 108 zákona o obcích stanoví, že právo užívat při 

významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak má také místostarosta případně 

další člen zastupitelstva k účasti na těchto obřadech určený. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Delegování rozpočtových pravomocí na starostu 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Nesovice deleguje na starostu pravomoc schvalovat veškerá povinná 

rozpočtová opatření v rozpočtu obce Nesovice prováděná v případě změny ve finančních vztazích k 

jinému veřejnému rozpočtu (dotace), přesuny v položkách i paragrafech do výše 500.000,- Kč 

(jedna položka) a pověřuje starostu o jejich schválení informovat na nejbližším zasedání ZO 

Nesovice. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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13. Jednací řád 

Předložena nová podoba jednacího řádu zastupitelstva obce Nesovice. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednacího řád  zastupitelstva obce Nesovice 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Smlouva o dílo – umístění radaru 

Předložena smlouva o smlouvě o dodání radaru DR300 č. 134/2018, smlouva o dílo, se 

zhotovitelem Bártek rozhlasy s.r.o. Praha na celkovou cenu 87.757,- Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dodání radaru DR300 č. 134/2018, smlouva o dílo, se 

zhotovitelem Bártek rozhlasy s.r.o. Praha. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

15. Pošta- beseda, smlouva – Trasko, Trasko – kanalizace ČSPH 

- pozvánka na besedu paní senátorky Šárky Jelínkové a europoslankyně Michaely Šojdrové, v pátek 

30.11.2018 v zasedací místnosti se začátkem v 17 hodin. 

- smlouva Trasko – komunikace v Hliníku – před finální úpravou 

-Trasko – kanalizace ČSPH – žádost o vyjádření k připojení ČSPH na kanalizaci v Koutě, vydáme 

souhlasné stanovisko 

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.  

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

16. Diskuse a závěr 

- harmonogram schůzí ZO – středa v 17. hod., 1x za tři týdny 

- cena stočného na rok 2019 

- zvýšení cen za svoz odpadu od Respona od 2019, nová smlouva 

- provozování bufetu na koupališti, další zájemce p. Zabloudil 

-pronájmy nebytových prostor a sálu KD 

-p. Veselá projevila zájem o NB na ZS (bývalá lékárna), další informace zajistí p. K. Kupka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – RO č. 6 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Miroslav Syřiště             ………………………………... 

 

                                          Michal Kupka                 .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 13.11.2018 

 


