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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

8. 

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

  konaného dne 20.03.2019 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, Bronislav Hladký (viz prezenční listina 

– příloha č. 1) 

Omluveni: - 

Občané: H. Kupková, Zabloudilovi 

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.      Darovací smlouva - JMK 

5.      Žádost o svolení k nákupu příklepové vrtačky – ZŠ Nesovice 

6.      Žádost o pronájem bufetu a bytu na koupališti, smlouvy 

7.      Oznámení geologicko-průzkumných prací  

8.      Rekonstrukce traťového úseku Nesovice - Kyjov 

9.      Rozpočet obce pro rok 2019 

10.    Dodatek č. 1 o pronájmu nebytových prostor – Sport club u Michala 

11.    Pokračování v administraci projektu „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“  

12.    Schválení předložené studie ozelenění části obce 

13.    Pošta 

14.    Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a paní Andrea Kupková, 

zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Bronislava Hladkého a paní Andreu 

Kupkovou, 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 

- aktualizace webových stránek – rozpracováno 

- nebytové prostory na ZS (bývalá lékárna) – zatím žádný zájemce, možnost přebudovat na byt 

- veřejné osvětlení v Letošově – padá jistič, hledá se závada, pravděp. vadné vedení 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Darovací smlouva - JMK 

Předložena darovací smlouva (obec obdarovaný) s JMK na komunikaci a přiléhající pozemky 

1732/2,1732/4,1732/10 k.ú. Nesovice a 1569/1 k.ú. Letošov. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s JMK na komunikaci a přiléhající pozemky 

1732/2,1732/4,1732/10 k.ú. Nesovice a 1569/1 k.ú. Letošov  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Žádost o svolení k nákupu příklepové vrtačky – ZŠ Nesovice 

Předložena Žádost o svolení k nákupu příklepové vrtačky – ZŠ Nesovice. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup příklepové vrtačky pro ZŠ Nesovice . 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Žádost o pronájem bufetu a bytu na koupališti, smlouvy 

Obec obdržela pouze jednu žádost o pronájem bufetu a bytu na koupališti, Letošov 122 –od paní 

Veroniky Lukšové. Předložena smlouva na pronájem bufetu – od 1.4.2019 do 31.3.2020 s právem 

opce (prodloužení po dohodě) a smlouva na pronájem bytu od 1.4.2019 do 31.3.2020. 

Návrh usnesení č. 6a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor na koupališti, Letošov 122 

s p. Veronikou Lukšovou. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 3 (Homola, Wolf, Reška) 

Usnesení č. 6a) bylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 6b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu bytu na koupališti, Letošov 122 s p. Veronikou 

Lukšovou. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 3 (Homola, Wolf, Reška) 

Usnesení č. 6b) bylo schváleno. 

 

 

7. Oznámení geologicko-průzkumných prací  

Společnost Palivový kombinát Ústí s.p., středisko Hodonín, oznamuje, že v letech 2019-2021 bude 

na pozemcích v k.ú. Letošov provádět geologicko-průzkumné práce v souvislosti s odstraňováním 

starých ekologických zátěží po těžbě ropy. 

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.  Rekonstrukce traťového úseku Nesovice - Kyjov 

Starosta informoval zastupitele o probíhajích jednáních při plánované rekonstrukci železniční trati 

Blažovice -  Nesovice a Nesovice – Kyjov. Stále se nedaří nalézt vhodné řešení jako náhrada 

přejezdu u Hanákového, některé varianty obsahují zrušení bez náhrady, jiné případný nadjezd apod. 

Při rekonstrukci nádraží se rýsuje také varianta s podchodem pod tratí a silnicí E50 pro pěší. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9.  Rozpočet obce pro rok 2019 

Předložen rozpočet obce Nesovice na rok 2019 ve výši: příjmy 18.909.200,- Kč, výdaje 

25.738.800,- Kč, splátky úvěru 1.131.600,- Kč a dofinancování z BÚ 7.961.200,- Kč. Závaznými 

ukazateli jsou paragrafy. Viz. příloha č.2 

Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Nesovice na rok 2018 v předložené výši 

včetně závazných ukazatelů. 
Výsledek hlasování: Pro:9  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
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10.  Dodatek č. 1 o pronájmu nebytových prostor – Sport club u Michala 

P. Zabloudil požaduje doplnění dodatku k nájemní smlouvě na kavárnu o případ živelné havárie. 

Dodatek doplněn.  

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 o pronájmu nebytových prostor – kavárna Nesovice 305. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11.  Pokračování v administraci projektu „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění výuky v ZŠ 

Nesovice“  

Dle informací z MMR je možné na daný původní projekt v pořadníku žádat dotaci až ve výši 100% 

z původních 70%, pokud se ZO rozhodne projekt realizovat. 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování v administraci projektu „Vytvoření zázemí pro zkvalitnění 

výuky v ZŠ Nesovice“ 
Výsledek hlasování: Pro:9  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

12.    Schválení předložené studie ozelenění části obce 

Předložena studie „Veřejný prostor v obci Nesovice“ zpracovaný ing. Pokludovou  na ozelenění 

obce – ukazuje možnosti výsadby stromů, keřů a květin na veřejných prostranstvích 

Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce schvaluje studii „Veřejný prostor v obci Nesovice“ zpracovaný ing. Pokludovou.   
Výsledek hlasování: Pro:9  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

13. Pošta 

Nebyla předložena žádná pošta. 

 

 

14. Diskuse a závěr 

- termíny zasedání ZO 2.Q/2019 -  10.4.2019, 29.4.2019, 22.5.2019, 12.6.2019 v 17. hod. 

-údržba umělých tenisových kurtů 

- údržba WC na KD při plesech a akcích 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.15 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu obce Nesovice 2019 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Bronislav Hladký           ………………………………... 

 

                                          Andrea Kupková             .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 25.3.2019 

 


