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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

65. 

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

  konaného dne 16.05. 2018 od 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, Ing. Petr Homola, František Machálek, 

Oldřiška Kiliánová, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, Zdeněk Martinec, (viz prezenční listina 

– příloha č. 1) 

Omluveni:  
Občané: Blanka Zabloudilová, Karel Zabloudil 

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 smlouvě budoucí - TRASKO 

5.  Návrh na převedení finančních prostředků – ZŠ Nesovice 

6.  Kupní smlouva – p.č. 1986/2 a p.č. 1985 

7.  Smlouva o poskytnutí dotace z JMK č. 051421/18/ORR 

8.  Nájemní smlouva - kavárna 

9.  Rozpočtové opatření č. 2 

10.  Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci 

v Chaloupkách a na Žlebech 

11. Kupní smlouva – parcela č. 1569/12 
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12. Valná hromada – Respono a.s. 

13. Pošta – Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna, žádost o podporu Linky bezpečí, z.s., 

žádost o pronájem areálu – SDH Nesovice 

14. Diskuse a závěr 

 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. Petr Homola a Mgr. Michal Kupka, zapisovatelkou 

paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Ing. Petra Homolu a pana Mgr. Michala 

Kupku, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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 

Nejsou žádné úkoly k projednání. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí - TRASKO 

Předložena  smlouva o smlouvě budoucí kupní s firmou TRASKO na pozemek p.č. 760/6 v k.ú. 

Nesovice o výměře 3148 m2. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s firmou TRASKO na pozemek 

p.č. 760/6 (komunikace Hliník) v k.ú. Nesovice o výměře 3148 m2 za celkovou cenu 1000,- Kč + 

DPH. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Návrh na převedení finančních prostředků – ZŠ Nesovice 

Předložen návrh na převedení finančních prostředků – zlepšeného hospodářského výsledku za 

období roku 2017 do rezervního fondu a do fondu odměn.. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského 

výsledku za období roku 2017 do rezervního fondu a fondu odměn.  

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

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 
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6. Kupní smlouva – p.č. 1986/2 a p.č. 1985 

Předložena kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva na případný zpětný odprodej 

pozemků p.č. 1986/2 o výměře 642 m2 a p.č. 1985 o výměře 492 m2 v k.ú. Nesovice manželům 

Janu a Michaele Rumreichovým za cenu 623.700,- Kč + 21%  DPH. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva na případný 

zpětný odprodej pozemků p.č. 1986/2 o výměře 642 m2 a p.č. 1985 o výměře 492 m2 v k.ú. 

Nesovice manželům Janu a Michaele Rumreichovým za cenu 623.700,- Kč + 21% DPH. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK č. 051421/18/ORR 

Předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051421/18/ORR na realizaci akce 

„Knihova – zdroj kultury v obci“ ve výši 50.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051421/18/ORR na 

realizaci akce „Knihova – zdroj kultury v obci“ve výši 50.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Nájemní smlouva - kavárna 

Předložena nájemní smlouva s p. Michalem Zabloudilem na pronájem nebytových prostor 

víceúčelové budovy č.p. 305 v Nesovicích na provozování kavárny.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu s p. Michalem Zabloudilem na pronájem 

nebytových prostor víceúčelové budovy č.p. 305 v Nesovicích na provozování kavárny včetně 

přílohy s výčtem pronajímaných prostor a jejich výměrou. Viz. příloha č. 3 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Rozpočtové opatření č. 2 

Předloženo rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o průtokovou dotaci pro školu ve výši 

214.800,- Kč a navýšení výdajů – průtoková dotace pro školu a pohyb v závazných ukazatelích – 

veřejné osvětlení, oprava komunikace ve výši 214.800,- Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

. 

 

 

10. Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci 

v Chaloupkách a na Žlebech 

Jmenování komise pro otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení na kanalizaci 

v Chaloupkách a na Žlebech, které se uskuteční 18.5.2018 v 10:30 hod. 

Návrh usnesení č. 10 
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Zastupitelstvo obce jmenovalo jako členy komise p. Miroslava Syřiště, p. Karla Kupku a p. Ing. 

Jaromíra Handla 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Kupní smlouva parcela p.č. st. 509 a p.č. 1569/61, k.ú. Nesovice 

Předložena kupní smlouva na prodej pozemku p.č. st. 509 o výměře 51 m2 v k.ú. Nesovice a 

pozemek p.č. 1569/61 o výměře 3 m2 v k.ú. Nesovice  p. Zdeňku Světlíkovi za cenu 24.330,- Kč. 

Vše dle geometrického plánu po rozdělení pozemku vyhotoveného ing. Ivou Foltýnovou, pod č. 

434-60/2017. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1569/12 o výměře 2424 m2 

v k.ú. Nesovice p. Zdeňku Světlíkovi za cenu 24.330,- Kč. 

Výsledek hlasování:       Pro: 8           Proti: 0            Zdrželi se: 1 (V. Reška) 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Valná hromada – Respono a.s. 

Předložena plná moc na valnou hromadu akciové společnosti Respono, která se bude konat 

31.5.2018. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce delegovalo a udělilo plnou moc Vítězslavu Reškovi k účasti na valné hromadě 

společnosti Respono a.s. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Pošta 

a) Žádost Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna o zveřejnění informací o provozu charitní 

poradny na webových stránkách obce 

Návrh usnesení č. 13a 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění informací o provozu a kontaktech charitní poradny na 

webových stránkách obce 

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

Usnesení č. 13a bylo schváleno 

b) Žádost Linky bezpečí, z.s. o příspěvek ve výši 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí. 

Návrh usnesení č. 13b 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek ve výši 7500,- Kč na provoz Linky bezpečí. 

Výsledek hlasování:            Pro: 8             Proti: 0             Zdrželi se: 1 (Ing. Homola) 

Usnesení č. 13b nebylo schváleno 

c) Předložena žádost SDH Nesovice o pronájem areálu na pořádání dětského dne. 

Návrh usnesení č. 13c 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost SDH Nesovice o pronájem areálu za stávajících 

podmínek na pořádání dětského dne. 

 

14. Diskuse a závěr 

- vstupné na koupaliště na sezonu 2018 – zůstává stejné jako předchozí rok 

- ukazatel rychlosti 

- chodníky 

- příspěvky do Zpravodaje – termín odevzdání do konce května 2018 
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- přemístění kontejnerů od obchodu v Letošově na vhodnější místo 

- výměna oken a polic v bufetu v areálu u hřiště 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.50 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2 

Příloha č. 3 – Smlouva na pronájem nebytových prostor - kavárna 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Ing. Petr Homola           ………………………………... 

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 23.5.2018 

 


