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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

26. 

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

  konaného dne 10.06.2020 od 17 hod. v sále KD 

 

 

 

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

Kupka, ing. František Koudelka, Miroslav Syřiště, Jan Wolf, Vladimír Mikulášek (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: ---  

Občané: H. Kupková, L. Knapová, MUDr. Gardavský 

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 – Projednání peněžitého vkladu –     Vodovody a kanalizace 

4.      Smlouva o spolupráci – společný nákup energií 

5.      Žádost o finanční podporu – Charita 

6.      Vzdání se práva k vyjádření 

7.      Závěrečný účet obce za rok 2019 

8.      Účetní závěrka obce za rok 2019 

9.      Účetní závěrka ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2019 

10.    Návrh na převedení HV 2019 do fondů – ZŠ a MŠ Nesovice 

11.    Pošta – žádost o potvrzení kupní ceny – České dráhy, a.s., žádost o fin. příspěvek - včelaři 

12.    Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a paní Andrea Kupková, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Miroslava Syřiště 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 

Projednání peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 

a.s. a smlouva o upsání akcií a smlouva o započtení vzájemných pohledávek se společností 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.   

Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje peněžitý vklad obce do základního kapitálu společnosti Vodovody 

a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, IČO 49454587 (dále 

jen „společnost“) za těchto podmínek: 

 zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových akcií 

na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 

českých), 

 emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem, 

 akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty určeným 

zájemcům, z toho: Obec Nesovice, se sídlem Nesovice, Nesovice 305, PSČ 683 33, IČO 

00292141, 1.285 ks, 

 emisní kurz 1.285 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen peněžitým vkladem 

s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu akcií jsou popsány 

v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí, 

 místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13,  

Vyškov – Město, 682 01 Vyškov, 

 lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den, následující 

po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Upisovateli bude počátek této 

lhůty oznámen písemně, 

 proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí 

ve výši 1.285.000 Kč bude smlouvou o započtení vzájemných pohledávek, jejíž text tvoří přílo-

hu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí, započtena peněžitá pohledávka obce vůči spo-

lečnosti ve výši 1.285.000 Kč, s tím, že se jedná o peněžitou pohledávku ve výši 1.285.000 Kč, 

vyplývající ze smlouvy č. P/05/04 o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, 

uzavřené dne 1. 6. 2004 mezi obcí Nesovice a společností, 

 pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí nebude 

započtena peněžitá pohledávka obce vůči společnosti, je obec povinna splatit emisní kurz upsa-
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ných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, 

a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií. 

 

Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení 

vzájemných pohledávek, týkající se obce, které tvoří přílohu tohoto usnesení a jsou jeho nedílnou 

součástí, a současně pověřuje starostu obce k uzavření těchto smluv. V případě, že některý 

z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou část nových akcií, bude text smlouvy 

o upsání akcií a text smlouvy o započtení vzájemných pohledávek příslušně upraven; totéž platí 

i pro případné formální úpravy textu obou těchto smluv. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Smlouva o spolupráci – společný nákup energií 
Předložena Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička, jejímž předmětem je centralizované zadání 

veřejné zakázky s názvem „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021“ za 

úplatu.  

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička, jejímž předmětem je 

centralizované zadání veřejné zakázky s názvem „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu 

pro rok 2021“ za úplatu.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5.  Žádost o finanční podporu – Charita 

Předložena žádost oblastní Charity Hodonín, středisko Bučovice, k podpoře terénní zdravotní 

služby v obci Nesovice. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro DCHB – 

oblastní charitu Hodonín. 
Výsledek hlasování: Pro: 8  Proti: 1 (Homola)       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Vzdání se práva k vyjádření 

Předloženy podklady k vodoprávnímu řízení ve věci povolení ke stavbě vodního díla  vrtané studny 

umístěné na pozemku p.č. 1966/139 v k.ú. Letošov. 

Návrh usnesení č. 6  
Zastupitelstvo obce schvaluje vzdání se práva k vyjádření k podkladům k vodoprávnímu řízení ve věci 

povolení ke stavbě vodního díla a vrtané studny umístěné na pozemku p.č. 1966/139 v k.ú. Letošov, 

jakož to vlastník sousedních pozemků p.č. 1966/140, 1966/56 a 1966/154 v k.ú. Letošov. 
Výsledek hlasování: Pro: 9   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Závěrečný účet obce za rok 2019 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2019 tak, jak byl vyvěšen a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez námitek. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

8. Účetní závěrka obce za rok 2019  
Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2019 

(schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky, 

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- nebyly shledány žádné nedostatky) a starostou obce 

byly podány doplňující informace. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 bez výhrad – Příloha č. 2 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Účetní závěrka ZŠ Nesovice za rok 2019 

ZŠ a MŠ Nesovice p.o. předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2019. 

Doplňující informace nebyly žádány. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2019 bez výhrad – Příloha č. 

3 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Návrh na převedení HV 2019 do fondů – ZŠ a MŠ Nesovice 

Předložen návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za 

období roku 2019 ve výši 207.146,25 Kč do rezervního fondu (172.146,25 Kč) a do fondu odměn 

(35.000,-Kč). 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 207.146,25 Kč do rezervního fondu (172.146,25 Kč) a 

do fondu odměn (35.000,-Kč)- Příloha č. 4 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11. Pošta 

- České dráhy a.s. nabízejí k prodeji pozemky p.č. 1765/22, 1765/24, 1765/25 vše k.ú. Nesovice, 

které jsou zastavěny chodníkem ve vlastnictví obce za kupní cenu 11. 000,- Kč bez DPH – ZO 

s nabízenou cenou souhlasí 

- žádost Českého svazu včelařů, základní organizace Bučovice z.s. o finanční dar na rozvoj 

organizace – ZO pozve předsedu ČSV na příští zasedání k podání podrobnějších informací 
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12. Diskuse a závěr 

- p. L. Knapová jako členka kontrolního výboru upozornila na úskalí a lhůty zveřejňování programu 

zasedání ZO na úřední desce a webových stránkách obce, navrhuje tisknout programy i pro příchozí 

občany, jednotlivé body uvádět podrobněji (především pozemky), upozornila na chybějící zápis č. 

24 v elektronické podobě 

 

- výsledky kontrolní prohlídky na MVN Hrubé díly 

 

- údržba tenisových kurtů – TJ Sokol x obec 

 

-MUDr. Gardavský upozorňuje na stále se opakující nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a 

apeluje na spoluobčany, aby si sami sekli a udržovali pozemky (byť obecní) před domky a tím obci 

uvolnili kapacity k péči o další veřejná prostranství 

 

- Hody – krojované hody a sjezd rodáků 2020 z důvodu vládních opatření v rámci pandemie 

coronaviru jsou zrušeny, zůstává páteční zábava pořádaná TJ Sokol v areálu a posezení u cimbálu 

v sobotu nebo v neděli dle počasí, program bude zveřejněn ve zpravodaji 
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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 – Protokol o schválení účetní závěrky obce Nesovice za rok 2019 

Příloha č. 3 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Nesovice p.o. za rok 2019 

Příloha č. 4 – Návrh na převedení HV 2019 do fondů – ZŠ a MŠ Nesovice 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Miroslav Syřiště             ………………………………... 

 

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

 

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

    

 

 

Zápis vyhotoven dne: 12. 06. 2020 

 


