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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

20. 

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

  konaného dne 27.11.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Michal Kupka, ing. František Koudelka, Mgr. 

Andrea Kupková,Miroslav Syřiště, Mgr. Petr Homola, Jan Wolf, Vladimír Mikulášek (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: - 

 Občané: H. Kupková, 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 – dodatky a pachtovní smlouva VaK 

4.      Smlouva o právu provést stavbu 

5.      Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

6.      Cena stočného pro rok 2020 

7.      Žádost o pronájem nebytových prostor 

8.      Závěrečný účet 2018 Mezihoří, Rozpočet na rok 2020 Mezihoří – na vědomí 

9.     Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na sociální služby- Bučovice 

10.   Povolení oddávání členem zastupitelstva 

11.    Směrnice na cestovní náhrady 

12.    Rozpočtové opatření č. 8 

13.    Obecně závazná vyhláška – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

komunální odpad 

14.    Odměny členů zastupitelstva a členů výborů 
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15.    Smlouvy na odkup pozemků p.č. 2182,2183,2184,1627/35,1627/91,1627/87 vše k.ú Nesovice 

a 942/9 k.ú. Letošov 

16.    Smlouva o prodeji pozemku p.č.963/18 k.ú. Letošov 

17.    Půdní vestavba škola – smlouva o dílo s Molatrade s.r.o. na administraci, výběrová komise, 

podmínky zadávacího řízení 

18.    Diskuse a závěr – plán inventur na rok 2019, příspěvky do Zpravodaje do 30.11.2019 

 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a pan Petr Homola, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a pana Petra Homolu, 

zapisovatelkou 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 

a)Předloženy Dodatky č. 1 až 4 ke smlouvám o pronájmu (pachtu) vodohospodářského zařízení (na 

ukončení těchto smluv k 31.12.2019), s nájemcem VaK a.s. Vyškov. 

Návrh usnesení č. 3a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě SPP/004/2019 , Dodatek č.2 ke smlouvě 

02/2013, Dodatek č.3 ke smlouvě P/05/04, Dodatek č.4 k Dohodě o vypořádání nájmu dle smlouvy 

P/05/04 s firmou Vak a.s. Vyškov na ukončení těchto smluv k 31.12.2019. 

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

Usnesení č. 3a) bylo schváleno. 

b)Předložena smlouva SPP/031/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 

s pachtýřem VaK a.s. Vyškov od 1.1. 2020. 

Návrh usnesení č. 3b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva SPP/031/2019 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení s pachtýřem VaK a.s. Vyškov od 1.1. 2020. 

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

Usnesení č. 3b) bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o právu provést stavbu  
Předložena Smlouva o právu provést stavbu –manželé Lučanovi, RD Nesovice 265 – přípojka vody 

a kanalizace. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje tuto Smlouvu o právu provést stavbu s manžely Lučanovými. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5.  Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb  
Předložena  Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb s Knihovnou K. 

Dvořáčka ve Vyškově – záloha na knihy v roce 2020. 

Návrh usnesení č.5 

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

s Knihovnou K. Dvořáčka ve Vyškově – záloha na knihy v roce 2020 ve výši 11.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Cena stočného pro rok 2020 
Předložena kalkulace cen pro stočné pro rok 2020 dle finanční analýzy. Cena pro stočné činí 40,02 

Kč/m3 bez DPH od 1.1.2020 do 30.4.2020 a 41,84 Kč/m3 bez DPH od 1.5.2020 do 31.12.2020 

/změna sazby DPH/. Směrné číslo 28,25 m3/osobu/rok zůstává. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pro stočné 40,02 Kč/m3 bez DPH od 1.1.2020 do 30.4.2020 a 

41,84 Kč/m3 bez DPH od 1.5.2020 do 31.12.2020. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o pronájem nebytových prostor 

Předloženo žádost pan T. Rešky o pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru na pronájem NB na ZS. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Závěrečný účet 2018 Mezihoří, Rozpočet na rok 2020 Mezihoří 

Předložen Závěrečný účet 2018 DSO Mezihoří a Rozpočet na rok 2020 DSO Mezihoří  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet DSO Mezihoří a Rozpočet na rok 2020 DSO 

Mezihoří 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na sociální služby- Bučovice 

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

rok 2020. Výše paušálního příspěvku činí 30,-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. 
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10. Povolení oddávání členem zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce Nesovice Miroslava Syřiště oddáváním s tím, že při 

občanských obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České republiky.  

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce Nesovice Miroslava Syřiště oddáváním s tím, že při 

občanských obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České republiky.  

Výsledek hlasování: Pro:8    Proti: 0       Zdrželi se:  1 /Syřiště/ 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Směrnice na cestovní náhrady 

Předložena vnitřní Směrnice na cestovní náhrady.  

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici na cestovní náhrady od 1.1.2020. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 8 

Předloženo  Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení v příjmech i výdajích o 36 000,- Kč.  

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 /viz Příloha č. 2/ 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Obecně závazná vyhláška – poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

komunální odpad 

a) Předložena vyhláška č. 1/2019 týkající se místního poplatku ze psů. 

Návrh usnesení č. 13a 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

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

Usnesení č. 13a bylo schváleno. 

b) Předložena vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství. 

Návrh usnesení č. 13b 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za využívání 

veřejného prostranství. 

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

Usnesení č. 13b bylo schváleno 

c) Předložena vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňován í komunálních odpadů. 

Návrh usnesení č. 13c 

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 

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

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

Usnesení č. 13c bylo schváleno 

 

14. Odměny členů zastupitelstva a členů výborů 

Navrženo, aby byla, v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v 

platném znění, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, od 1.1.2020 

poskytována měsíční odměna takto: 

- neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 1.700,- Kč. V případě náhradníků jim bude odměna 
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poskytována ode dne, kdy jim vznikl mandát člena zastupitelstva. 

 - za výkon funkce místostarosty obce ve výši 24.000,- Kč.  

- neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru ve výši 3.400,- Kč 

- neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce člena výboru ve výši 2.300,- Kč  

-občanům nezastupitelům  za výkon funkce člena výboru ve výši 1.000,- Kč  

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou 

poskytovány odměny v souhrnné výši.  Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány 

žádné další návrhy.  

Návrh usnesení č. 14a 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 24.000,- Kč měsíčně od 1.1.2020. 

Výsledek hlasování: Pro:8   Proti :0           Zdrželi se : 1 /Kupka Karel/ 

Usnesení č. 14a bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 14b 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 1.700,- Kč měsíčně od 1.1.2020. V případě náhradníků jim bude 

odměna poskytována ode dne, kdy jim vznikl mandát člena zastupitelstva.  

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

Usnesení č. 14b bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 14c 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 

3.400,- Kč měsíčně od 1.1.2020.   

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

Usnesení č. 14c bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 14d 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením 

vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění,  stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 

2.300,- Kč měsíčně od 1.1.2020. 

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

Usnesení č. 14d bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 14e 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu 

výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 

výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

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

Usnesení č. 14e bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 14f 

Zastupitelstvo obce Nesovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích v platném znění,  

stanoví odměnu občanům nezastupitelům  za výkon funkce člena výboru ve výši 1.000,-  měsíčně 

od 1.1.2020. 

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

Usnesení č. 14f  bylo schváleno 
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15. Smlouvy na odkup pozemků p.č. 2182, 2183, 2184 ,1627/35,1627/91,1627/87 vše k.ú 

Nesovice a 942/9 k.ú. Letošov 

a)Předložena kupní smlouva s p. M. Hanákem a M. Hanákem, na pozemek p.č. 2184, 17 m2, k.ú. 

Nesovice, kupní cena 1,- Kč (obec jako kupující). 

Návrh usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. M. Hanákem a M. Hanákem, na pozemek p.č. 

2184, 17 m2, k.ú. Nesovice, za celkovou cenu 1,- Kč. 

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

Usnesení č. 15a bylo schváleno. 

b)Předložena kupní smlouva s p. Z. Žďárským, na pozemek p.č. 2183, 15 m2, k.ú. Nesovice, kupní 

cena 1,- Kč (obec jako kupující). 

Návrh usnesení č. 15b 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Z. Žďárským, na pozemek p.č. 2183, 15 m2, k.ú. 

Nesovice , za celkovou cenu 1,- Kč. 

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

Usnesení č. 15b bylo schváleno 

c)Předložena kupní smlouva s p. J. Páleníkem, na pozemek p.č. 2182, 8 m2, k.ú. Nesovice, kupní 

cena 1,- Kč (obec jako kupující). 

Návrh usnesení č. 15c 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s . J. Páleníkem, na pozemek p.č. 2182, 8 m2, k.ú. 

Nesovice, za celkovou cenu 1,- Kč. 

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

Usnesení č. 15c bylo schváleno 

d)Předložena kupní smlouva s p. M. Machálkovou, na pozemky p.č. 1627/35 – 171 m2, 

1627/91 – 62 m2, 1627/87-227 m2, k.ú. Nesovice, kupní cena 25,- Kč/m2, celkem 11.500,- Kč. 

(obec jako kupující). 

Návrh usnesení č. 15d 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. M. Machálkovou, na pozemky p.č. 1627/35 – 171 

m2, 1627/91 – 62 m2, 1627/87-227 m2, k.ú. Nesovice, kupní cena 25,- Kč/m2, celkem 11.500,- Kč.  

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

Usnesení č. 15d bylo schváleno 

e) Předložena kupní smlouva s p. Podanou, na pozemek p.č. 942/9 – 66 m2,  k.ú. Letošov, kupní 

cena 95,- Kč/m2, celkem 6.270,- Kč. (obec jako kupující). 

Návrh usnesení č. 15e 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Podanou, na pozemek p.č. 942/9 – 66 m2,  k.ú. 

Letošov, kupní cena 95,- Kč/m2, celkem 6.270,- Kč.  

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

Usnesení č. 15e bylo schváleno 

 

16. Smlouva o prodeji pozemku p.č.963/18 k.ú. Letošov 

Předložena kupní smlouva s manželi Pavlíkovými, na pozemek p.č. 963/18 – 59 m2,  k.ú. Letošov, 

prodejní cena 100,- Kč/m2, celkem 5.900,- Kč + platná sazba DPH. (obec jako prodávající). 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s manželi Pavlíkovými, na pozemek p.č. 963/18 – 59 

m2,  k.ú. Letošov, prodejní cena 100,- Kč/m2, celkem 5.900,- Kč + platná sazba DPH 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
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17.  Půdní vestavba škola – smlouva o dílo s Molatrade s.r.o. na administraci, výběrová 

komise, podmínky zadávacího řízení 

a)Předložena smlouva o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR, Molatrade s.r.o. na zajištění 

kompletních činností spojených s přípravou a vyřízení žádosti o dotaci (žádost, VB, administrace) 

na projekt „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“. 

Návrh usnesení č. 17a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR, Molatrade s.r.o. 

na zajištění kompletních činností spojených s přípravou a vyřízení žádosti o dotaci na projekt 

„Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“. 

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

Usnesení č. 17a) bylo schváleno. 

b) Jmenování výběrové komise na projekt „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ 

Nesovice“ – část dodávka vybavení a část konektivita. Navrženi tito členové: Karel Kupka, 

Miroslav Syřiště, Tomáš Jurčeka. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Návrh usnesení č. 17b) 

Zastupitelstvo obce jmenuje výběrovou komisi na projekt „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky 

v ZŠ Nesovice“ - část dodávka vybavení a část konektivita ve složení Karel Kupka, Miroslav 

Syřiště, Tomáš Jurčeka. 

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

Usnesení č. 17b) bylo schváleno 

c)Předloženy podmínky zadávacího řízení na projekt „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ 

Nesovice“ – část konektivita /viz. př.3/ a část dodávka vybavení /viz př.4/ 

Návrh usnesení č. 17c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky zadávacího řízení na projekt „Vytvoření zázemí pro 

zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“ – část konektivita /viz. př.3/ a část dodávka vybavení /viz př.4/ 

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

Usnesení č. 17c) bylo schváleno 

 

18. Diskuse a závěr 

- most Lázínka – oprava zábradlí 

- oprava komunikace na Žlebech – opraví se provizorně na zimu, finálně po dokončení výstavby v 

lokalitě 

- půdní vestavba škola – zahájení prací, omezený provoz ve škole 

- plán inventur 2019 

- příspěvky do Zpravodaje 2/2019 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – RO č. 8 

Příloha č. 3 – Výzva k podání nabídky – Vytvoření zázemí pro zlepšení výuky v ZŠ Nesovice - 

konektivita 

Příloha č. 4 – Výzva k podání nabídky – Vytvoření zázemí pro zlepšení výuky v ZŠ Nesovice – 

dodávka vybavení 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Michal Kupka                ………………………………... 

 

                                          Petr Homola                   .………………………………. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 02.12.2019 

 


