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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

6. 

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

  konaného dne 06.02.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

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

Kupková, Mgr. Michal Kupka, Jan Wolf, Mgr. Petr Homola (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Bronislav Hladký 

Občané: R. Hřebíčková, H. Kupková, J. Kupka, 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  

4.      Nevymahatelné pohledávky 

5.      Výpověď nájemní smlouvy - Cubesol  

6.      Výpověď nájemní smlouvy – byt a bufet na koupališti 

7.      Pošta 

8.      Diskuse a závěr 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Jan Wolf a pan František Koudelka, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Jana Wolfa a pana Františka Koudelku, 

zapisovatelku paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

 



 

2 

 

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 

- obrubníky v ulici Kout – dle dodavatele stavby v pořádku, kontrola na místě až umožní počasí. 

- předání NB (bývalá lékárna) – dořeší se během týdne 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Nedobytné pohledávky 

Předložen seznam odepsaných, vyoprávkovaných na podrozvahu přeúčtovaných pohledávek, které 

jeví znaky nedobytných (nevymahatelných) – za p. Vašutovou (Brázdovou) r.2014 –zamítnutá 

insolvence, náklady na vymáhání vyšší než pohledávky, za p. Pindešem r.2014 - náklady na 

vymáhání vyšší než pohledávky, poplatky za TDO 2012-2014- náklady na vymáhání vyšší než 

pohledávky. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení (odpuštění) nedobytných pohledávek za TDO 2012-2014, o 

dalších rozhodne na příštím zasedání. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Výpověď nájemní smlouvy - Cubesol 

Firma  Cubesol s.r.o. Brno dává výpověď dohodou z NB na ZS (serverovna). Prostor uvolní 

k 31.3.2019. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Výpověď nájemní smlouvy – byt a bufet na koupališti 

Pan Bednářová dává výpověď dohodou z bytu na koupališti, Letošov 122 ze zdravotních důvodů.  

Proto již také nemá zájem o prodloužení nájemní smlouvy na NB – bufet na koupališti. Prostory 

uvolní k 28.2.2019. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Pošta 

- nové dotační výzvy – chodníky 

- kolotoče na hody – žádosti k posouzení 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Diskuse a závěr 

- poškozené cedule a mapy u rybníka – bude obnoveno, řešíme přes PČR a pojišťovnu, další využití 

rybníka – možnosti zjistí P. Homola 

 

-projekt sociální byty v půdní vestavbě č.p. 322 (projekt je ve stádiu podání žádosti o dotaci) – 

vystoupila p. H. Kupková, s tím, že jako přímí sousedé s projektem nesouhlasí, nebyli dle jejich 

názoru dostatečně seznámeni s PD před podáním k projednání na st. úřad, domnívali se, že 

podepisují souhlas se studií proveditelnosti nikoliv se stavebním záměrem. Dle jejich názoru není 

tato lokalita vhodná pro sociální bydlení definované podmínkami dotační výzvy č. 80, současná 

legislativa obec nenutí pořizovat sociální bydlení a udržitelnost projektu 20 let je pro obec finančně 

a administrativně nevýhodná. Podali proti tomuto řízení odvolání a vnesli námitku na st. úřad. 

Starosta oponoval, že dle jeho názoru měli možnost do připravené PD nahlédnout v rámci 

připomínkového jednání na st. úřadě a na podání námitek a odvolání mají právo. Bude se čekat na 

vyjádření nadřízených orgánů. Pan T. Jurčeka z fi. Molatrade zajišťující administraci žádosti o 

dotaci se snažil všem přítomným podrobněji objasnit podmínky výzvy č. 80 a poté odpovídal na 

konkrétní dotazy. 

 

- p. Hřebíčková vznesla dotaz na výhodnější nájem sálu KD na dětské bazary, které pořádají pro 

maminky z Nesovic a širokého okolí – bude řešeno na některém z příštích zasedání ZO 

 

- oslavy 100 let Sokola a 110 let školy – termíny a program v jednání 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 20.15 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Jan Wolf                         ………………………………... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 08.02.2019 

 


