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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

7. 

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

  konaného dne 27.02.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Bronislav Hladký, ing. František Koudelka, Mgr. Andrea 

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

Omluveni: Miroslav Syriště 

Občané: H. Kupková 

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 – nedobytné pohledávky 

4.      Inventarizační zpráva, návrh na vyřazení - obec 

5.      Žádost o vyřazení DDHM – ZŠ a MŠ Nesovice  

6.      Servisní smlouva č. 490190544 programového vybavení CODEXIS 

7.      Nebytové prostory – zdravotní středisko 

8.      Nový nájemce bytu a bufetu na koupališti 

9.      Podání žádostí o dotace 

10.    Dodatek č. 2 – obec Milonice 

11.    Dodatek č. 1 – smlouva o pronájmu nebytových prostor – Sport club 

12.    Pošta 

13.    Diskuse a závěr 

 

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

paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 
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Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Karla Kupku a pana Mgr. Petra Homolu, 

zapisovatelku paní Naděždku 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 

- nevymahatelné pohledávky – vzhledem k vysokým nákladům na vymáhání je navrženo vyřazení 

těchto pohledávek. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení těchto  nedobytných  pohledávek za p. Vašutovou 

(Brázdovou) a p. Pindešem. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Inventarizační zpráva, návrh na vyřazení - obec 

Předložena inventarizační zpráva a návrh na vyřazení majetku po fyzických inventarizacích. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zpráva a návrh na vyřazení majetku po fyzických 

inventarizacích, včetně likvidačního protokolu. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o vyřazení DDHM – ZŠ a MŠ Nesovice 

Žádost ZŠ a MŠ Nesovice o schválení vyřazení drobného dlouhodobého majetku z důvodu 

opotřebování a nefunkčnosti. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nesovice o schválení vyřazení drobného 

dlouhodobého majetku z důvodu opotřebování a nefunkčnosti. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Servisní smlouva č. 490190544 programového vybavení CODEXIS 

Předložena servisní smlouva č. 490190544 programového vybavení CODEXIS. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje servisní smlouvu č. 490190544 programového vybavení CODEXIS. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

7. Nebytové prostory – zdravotní středisko 

Na zdravotním středisku jsou volné nebytové prostory k pronajmutí. Je zde také možnost 

vybudování bytu. 
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Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a rozhodne na některém z příštích zasedání. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

8. Nový nájemce bytu a bufetu na koupališti 

Obec nabízí k pronajmutí byt a bufet na koupališti v Nesovicích. Bude vyvěšen záměr. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto informaci. 

 

 

9. Podání žádostí o dotace 

 

a) Podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV z dotačního programu Podpora 

rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019. 

Návrh usnesení č. 9a 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV 

z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019. 

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

Usnesení č. 9a bylo schváleno 

 

b) Podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu z dotačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. 

Návrh usnesení č. 9b 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu z dotačního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

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

Usnesení č. 9b bylo schváleno 

 

10. Dodatek č. 2 – obec Milonice 

Předložen dodatek č. 2 k Dohodě o přispívání na provozní náklady spojené s provozování veřejného 

pohřebiště v obci Milonice. Výše příspěvku od naší obce činí 7000,-Kč. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 k Dohodě o přispívání na provozní náklady spojené 

s provozování veřejného pohřebiště v obci Milonice. Výše příspěvku od naší obce činí 7000,-Kč. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11. Dodatek č. 1 – smlouva o pronájmu nebytových prostor – Sport club 

Předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Sport clubu. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor Sport clubu. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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12. Pošta 

Nebyla předložena žádná pošta k projednání 

 

13. Diskuse a závěr 

- opravy chodníků 

- příprava rozpočtu 

-výsadba zeleně 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.10 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:         Karel Kupka                   ………………………………... 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 08.03.2019 

 


