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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

3. 

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

  konaného dne 28.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, 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: Karel Kupka 

Občané: M. Zabloudil, M. Homola, L. Knapová 

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 – nájem bufetu a bytu na koupališti 

4.      Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří 

5.      Náhrada výdělku pro OSVČ při výkonu funkce 

6.      Kupní smlouva - TRASKO 

7.      Žádost o pronájem pozemku 

8.      Návrh rozpočtu na rok 2019 – Svazek obcí Mezihoří 

9.      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2020 -2021 

10.    Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

11.    Cena stočného pro rok 2019 

12.    Vyhláška č. 1/2018 – místní poplatek za svoz komunálního odpadu 

13.    Návrh na zrušení poplatku ze vstupného – část vyhlášky č. 2/2015 

14.    Návrh na zvýšení hodinové sazby za pronájem sálu KD 

15.    Smlouvy o pronájmu nebytových prostor 

16.    Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991858 

17.    Pošta – KPŠ – bezpečnost dětí při přecházení silnice I/50 

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a pan Ing. František Koudelka, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Bronislava Hladkého a pana Ing. 

Františka Koudelku, zapisovatelku 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. Nebyl vznesen žádný návrh.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Nájem bufetu a bytu na koupališti – bude dořešeno na příštím ZO. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

4. Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří 

Předložen závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2017. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Náhrada výdělku pro OSVČ při výkonu funkce  

Náhrada výdělku neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou 

nebo osobu provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, stanovuje paušální náhradu ušlého 

zisku v souvislosti s výkonem funkce ve výši 150,-Kč/hod., v souhrnu za kalendářní měsíc max. 

2000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 5  

Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající 

fyzickou osobou nebo osobu provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, stanovuje paušální 

náhradu ušlého zisku v souvislosti s výkonem funkce ve výši 150,-Kč/hod., v souhrnu za kalendářní 

měsíc max. 2000,- Kč. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Kupní smlouva - TRASKO 

Předložena kupní smlouva s firmou TRASKO, a.s. na odkup pozemku p.č. 760/6 o výměře 3148 m2 
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a pozemku p.č. 760/39 o výměře 53 m2 v k.ú. Nesovice obcí Nesovice za cenu 1000,- Kč včetně 

DPH. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s firmou TRASKO, a.s. na odkup pozemku p.č. 760/6 

o výměře 3148 m2 a pozemku p.č. 760/39 o výměře 53 m2 v k.ú. Nesovice obcí Nesovice za cenu 

1000,- Kč včetně DPH. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7. Žádost o pronájem části pozemku 1569/12  

Předložena žádost o pronájem části pozemku p.č. 1569/12. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat, za jakým účelem je požadován pronájem části 

pozemku p.č. 1569/12 vzhledem k charakteru pozemku. 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

 

8. Návrh rozpočtu na rok 2019 – Svazek obcí Mezihoří 

Předložen návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2019. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na rok 2019.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2020 -2021 

Předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 2020 – 2021. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Mezihoří na roky 

2020 – 2021. 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

 

10. Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

Předložena Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11. Cena stočného pro rok 2019 

Předložena kalkulace cen pro stočné pro rok 2019 dle finanční analýzy. Cena pro stočné činí 40,02 

Kč/m3 bez DPH. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje cenu pro stočné ve výši 40,02 Kč/m3 bez DPH. 
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Výsledek hlasování: Pro: 8     Proti :0           Zdrželi se :0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Vyhláška č. 1/2018 – místní poplatek za svoz komunálního odpadu  

Předložena vyhláška č. 1/2018 týkající se místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován í komunálních odpadů. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje vyhlášku č. 1/2018 týkající se místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován í komunálních odpadů. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

13. Návrh na zrušení poplatku ze vstupného – část vyhlášky č. 2/2015 

Navrženo zrušení části IV. vyhlášky č. 2/2015 o místních poplatcích týkající se poplatku ze vstup-

ného. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení části IV. vyhlášky č. 2/2015 o místních poplatcích týkající se 

poplatku ze vstupného. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

14. Návrh na zvýšení hodinové sazby za pronájem sálu KD 

Navrženo zvýšení hodinové sazby pronájmu sálu kulturního domu na 800,-/hod. + DPH od 

1.1.2019. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení hodinové sazby pronájmu sálu kulturního domu na 800,-/hod. 

+ DPH od 1.1.2019. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

15. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor - ZS 

a) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor v přízemí vpravo v budově zdravotního 

střediska v Nesovicích č.p. 230 s firmou MUDr. Miroslav Gardavský s.r.o.  

Návrh usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v přízemí vpravo v budově 

zdravotního střediska v Nesovicích č.p. 230 s firmou MUDr. Miroslav Gardavský s.r.o.  

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

Usnesení č. 15a bylo schváleno.  

b) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor v prvním podlaží vlevo v budově 

zdravotního střediska v Nesovicích č.p. 230 s MUDr. Vladimírou Maruškovou. 

Návrh usnesení č. 15b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v prvním podlaží vlevo 

v budově zdravotního střediska v Nesovicích č.p. 230 s MUDr. Vladimírou Maruškovou. 

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

Usnesení č. 15b bylo schváleno. 
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c) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy zdravotního střediska 

v Nesovicích č.p. 230 s firmou CUBESOL, s.r.o. 

Návrh usnesení č. 15c 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy 

zdravotního střediska v Nesovicích č.p. 230 s firmou CUBESOL, s.r.o. 

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

Usnesení č. 15c bylo schváleno 

d) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor v mezipatře v budově zdravotního střediska 

v Nesovicích č.p. 230 s firmou CUBESOL, s.r.o. 

Návrh usnesení č. 15d 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor v mezipatře v budově 

zdravotního střediska v Nesovicích č.p. 230 s firmou CUBESOL, s.r.o. 

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

Usnesení č. 15d bylo schváleno 

e) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor k provozování autoservisu v Nesovicích č.p. 

322. 

Návrh usnesení č. 15e 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor k provozování autoservisu 

v Nesovicích č.p. 322. 

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

Usnesení č. 15e bylo schváleno  

 

 

16. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991858 

Předložena smlouva se Státním pozemkovým úřadem na bezúplatný převod pozemku č. 

1003991858 do vlastnictví obce Nesovice. Jedná se o pozemek p.č. 2051/15 – orná půda v k.ú. 

Nesovice. 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na bezúplatný převod 

pozemku č. 1003991858 do vlastnictví obce Nesovice. Jedná se o pozemek p.č. 2051/15 – orná 

půda v k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

17. Pošta 

- KPŠ – podněty týkající se bezpečnosti nejen dětí  při pohybu kolem a na přechodu pro chodce na 

silnici I/50 – zastupitelstvo obce bere připomínky na vědomí. 

 

18. Diskuse a závěr 

- údržba chodníků v zimním období 

- poplatek za popelnice – cena zůstává 600,- Kč/osobu 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Bronislav Hladký          ………………………………. 

 

                                          František Koudelka       .……………………………… 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 06.12.2018 

 


