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

  konaného dne 22.05.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Ing. František Koudelka, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. 

Michal Kupka, Jan Wolf, Mgr. Petr Homola, Vladimír Mikulášek, Miroslav Syřiště (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Občané: H. Kupková 

Hosté:  

 

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

Reškou. 

 

Program: 
1.      Složení slibu nového člena zastupitelstva obce 

2.      Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

3.      Schválení programu 

4.      Kontrola úkolů z předchozího ZO  

5.      Závěrečný účet obce za rok 2018 

6.      Účetní závěrka obce za rok 2018  

7.      Účetní závěrka ZŠ Nesovice za rok 2018 

8.    Rozpočtové opatření č. 2 

9.      Žádost o svolení k nákupu LED tiskárny - ZŠ 

10.    Návrh na převedení finančních prostředků – ZŠ 

11.    Smlouva o poskytnutí dotace č. JMK057848/19/ORR 

12.    Výsledek VŘ na komunální nosič – kupní smlouva  

13.    Volba předsedy kontrolního výboru 

14.    Jmenování členů komise pro výběrové řízení – fitness park 

15.    Pošta – žádost o příspěvek - Linka bezpečí, žádost o příspěvek – Klub Radost 

16.    Diskuse a závěr 
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1. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce 

Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval nastupujícího člena zastupitelstva p. 

Vladimíra Mikuláška ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib 

stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 

svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky“. Jmenovitě vyzval přítomného člena zastupitelstva ke složení 

slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu / příloha č.3/ 

Nastupující člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Ing. František Koudelka a pan Mgr. Petr Homola, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Ing. Františka Koudelku a pana Mgr. 

Petra Homolu, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

 

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyl vznesen žádný návrh.  

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Nejsou žádné úkoly k projednání. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

5. Závěrečný účet obce za rok 2018 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2018 tak jak byl vyvěšen a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez námitek. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Účetní závěrka obce za rok 2018  

Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2018 

(schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky, 

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly – nebyly 

shledány žádné nedostatky) a starostou obce byly podány doplňující informace. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad – Příloha č. 4 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Účetní závěrka ZŠ Nesovice za rok 2018 

ZŠ a MŠ Nesovice p.o. předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2018. 

Doplňující informace nebyly žádány. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2018 bez výhrad – Příloha č. 

5 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2 

Předloženo rozpočtové opatření č. 2 – navýšení v oblasti příjmů – dotace na volby a rozpuštění ve 

výdajích – volby do EP. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 

 

 

9. Žádost o svolení k nákupu LED tiskárny - ZŠ 

Předložena žádost ZŠ Nesovice o svolení k nákupu LED tiskárny do mateřské školy. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ Nesovice o svolení k nákupu LED tiskárny do mateřské 

školy. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

10. Návrh na převedení finančních prostředků – ZŠ 

Předložen návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za 

období roku 2018. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za období roku 2018. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Smlouva o poskytnutí dotace č. JMK057848/19/ORR  

Předložena smlouva č. JMK057848/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na akci „Úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV“. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. JMK057848/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na akci „Úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV“. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

12. Výsledek VŘ na komunální nosič – kupní smlouva 

Předložena kupní smlouva s firmou ZÁLESÍ a.s. na dodávku komunálního nosiče nářadí. 
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Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouva s firmou ZÁLESÍ a.s. na dodávku komunálního nosiče 

nářadí. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6       Proti: 0      Zdrželi se: 3 (J. Wolf, P. Homola, M. Kupka) 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

13. Volba předsedy kontrolního výboru 

Po rezignaci člena zastupitelstva a zároveň předsedy kontrolního výboru p. Bronislava Hladkého 

volí zastupitelstvo obce předsedu kontrolního výboru. Navržen p. Mgr. Petr Homola. Předsedající 

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

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce Nesovice volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Petra Homolu. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

14. Jmenování členů komise pro výběrové řízení – fitness park 

Jmenování členů komise na výběrové řízení – fitness park v obci Nesovice. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje členy výběrové komise p. Karla Kupku, p. Mgr. Petra 

Homolu a p. Jana Wolfa. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

15. Pošta  

a)  Předložena žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí. 

Návrh usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek na provoz Linky bezpečí. 

Výsledek hlasování:   Pro: 0          Proti: 7            Zdrželi se: 2 (M. Syřiště, K. Kupka) 

Usnesení č. 15a bylo schváleno. 

 

b) Předložena žádost o příspěvek Klubu Radost. 

Návrh usnesení č. 15b 

Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek Klubu Radost. 

Výsledek hlasování:    Pro: 0               Proti: 8           Zdrželi se: 1 (M. Syřiště) 

Usnesení č. 15b bylo schváleno. 

 

 

16. Diskuse a závěr 

- sociální bydlení v obci 

- vstupné na koupališti 

- chodníky 

- Zpravodaj – příspěvky do 31.5.2019 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.05 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 2 

Příloha č. 3 – Slib člena zastupitelstva 

Příloha č. 4 – Účetní závěrka obce za rok 2018 

Příloha č. 5 – Účetní závěrka ZŠ Nesovice za rok 2018 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Petr Homola         ………………………………... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 29.05.2019 

 


