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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

24. 

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

  konaného dne 26.02.2020 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

 

 

Přítomni: Karel Kupka, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka, Miroslav 

Syřiště, Jan Wolf, Vladimír Mikulášek (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: ing. František Koudelka, Vítězslav Reška  

 Občané: H. a J. Kupkovi, L. Knapová, M. a B. Zabloudilovi 

Hosté:  
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin místostarostou obce p. Karlem 

Kupkou. 

 

Program: 
1.      Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2.      Schválení programu 

3.      Kontrola úkolů z předchozího ZO – žádost o zprostředkování prostor pro kuchyni,  žádost o 

pronájem části pozemku p.č. 1621/19 

4.      Inventarizační zpráva za rok 2019 

5.      Rozpočet na rok 2020 - obec 

6.      Žádost o prodloužení nájmu bufetu a bytu na koupališti 

7.      Žádost o odkup pozemku p.č. 1621/19 a 1621/27 k.ú. Nesovice 

8.      Pošta 

9.      Diskuse a závěr 

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

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Petra Homolu a pana Jana Wolfa, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:7   Proti: 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    
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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: 7    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- pronájem pozemku p.č. 1621/19 – žádost stažena p. Wolfem 

- vybudování kuchyně ke kavárně ze zasedací místnosti – předložen přibližný rozpočet st. prací a 

gastro zařízení p. Zabloudilem – ZO potřebuje další informace, odloženo na příští zasedání 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Inventarizační zpráva za rok 2019 
Předložena inventarizační zpráva a návrh na vyřazení majetku po fyzických inventarizacích  

Návrh usnesení č. 4 

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

inventarizacích, včetně likvidačního protokolu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5.  Rozpočet na rok 2020 - obec 

Předložen rozpočet obce Nesovice na rok 2020 ve výši: příjmy 27.348.900,- Kč, výdaje 

32.128.800,- Kč, splátky úvěru 1.131.600,- Kč a dofinancování z BÚ 5.911.500,- Kč. Závaznými 

ukazateli jsou paragrafy. Viz. příloha č.2 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Nesovice na rok 2020 v předložené výši 

včetně závazných ukazatelů viz.příloha č.2. 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o prodloužení nájmu bufetu a bytu na koupališti 

Předložena Žádost o prodloužení nájmu bufetu a bytu na koupališti od  s.V. Lukšové. Smlouva o 

pronájmu bufetu (prostor sloužících k podnikání ) bude prodloužena dle ods. VI, bodu 5 o o jeden 

rok tj. do 31.3.2021 za týchž podmínek, jak byla sjednána a smlouva na byt Letošov čp. 122 bude 

prodloužena dle odst. VI. Bodu 4  o jeden rok tj. do 31.3.2021 za týchž podmínek, jak byla sjednána. 

Návrh usnesení č. 6  
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení Smlouvy o pronájmu bufetu (prostor sloužících 

k podnikání ) dle ods. VI, bodu 5 o  jeden rok tj. do 31.3.2021 za týchž podmínek, jak byla sjednána 

a smlouvy na byt Letošov čp. 122 dle odst. VI. Bodu 4  o jeden rok tj. do 31.3.2021 za týchž 

podmínek, jak byla sjednána. 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Žádost o odkup pozemku p.č. 1621/19 a 1621/27 k.ú. Nesovice  
Předložena Žádost o odkup pozemku p.č. 1621/19 a 1621/27 k.ú. Nesovice pane J.Wolfem. ZO 

potřebuje další informace, odloženo na příští zasedání 

Návrh usnesení č. 7  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Pošta 

- stanovisko KŘP JMK k odstranění dopravních značek „Zákaz zastavení“ při silnici II/429 

- žádost o vyjádření k přístavbě skladu objektu firmy INTER-EX – netýká se obecních pozemků 

- území řízení na projekt „sociální byty“ 19.3.2020 v 9.00 hod. 

Návrh usnesení č. 8  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Diskuse a závěr 

- přejezd u Hanákového – podáno odvolání 

- protipožární dveře vestibul KD – dle kontroly PO nutné stávající prosklené dveře vyměnit za plné 

protipožární s certifikací prohoření 

- cesta k lesu od Myslivecké chaty – vyčištěno 

- chodníky za školou – připravují se projekty 

- nová škola – zjišťování informací o možnosti vybudování (případně přístavby) nové plnohodnotné 

školy (1.-9. třída) včetně školky a jídelny v jednom komplexu či jiné lokalitě – stanoviska 

příslušných ministerstev a kraje, hygieny, přípojky energií, dopravní obslužnost, možnosti 

dotačního financování – prezentační vizualizace; důvod – podpora budoucího rozvoje obce, 

současné prostory již nelze dále upravovat tak, aby vyhověly podmínkám stávající legislativy – 

výtky ze strany ČŠI i hygieny, půdní vestavba nových učeben umožní zkvalitnění výuky (nahradí 

současné nevyhovující zařízení), ale dostatečně nenavýší potřebnou kapacitu výuky 

- parkování u školky – nelze vybudovat parkovací místa přímo před školkou, doporučeno parkovat 

na náměstíčku v Letošově, upozornit nájemníky bytu na blokování vjezdu pro zásobování kuchyně 

- sjezd rodáků – program, pozvánky, hlášení, skleničky 

- opravit mostek na Lázínkách 

 

- dotazy p. H. Kupkové k projektu „sociální byty – budova čp. 322 Nesovice“ – na kterém ZO došlo 

k rozhodnutí podat žádost o umístění stavby dne 20.12.2019 ( na stavebním úřadě v Bučovicích, 

kde obec zastupuje spol. Kampara s.r.o. Bučovice na základě plné moci, jim bylo řečeno, že se 

jedná o novou akci; původní řízení bylo KÚ zrušeno),  kdy bylo rozhodnuto o projektantovi, kdy a 

jak proběhlo výběrové řízení, dělá Kampara s.r.o. projekt bez souhlasu ZO?, jsou v rozpočtu peníze 

na tuto akci?, konkrétní datum schůze ZO, na kterém bylo rozhodnuto o budování sociálního 

bydlení 
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Po projednání všech bodů p. místostarosta Karel Kupka zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu 2020 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Jan Wolf                         .………………………………. 

 

Místostarosta obce:           Karel Kupka                    ………………………………. 

    

 

 

Zápis vyhotoven dne: 03.03.2020 

 


