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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

42. 

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

  konaného dne 26. 05. 2021 od 17 hod. v přísálí KD 

 

  

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, 

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

Omluveni: Jan Wolf, Ing. František Koudelka, Mgr. Andrea Kupková 

Občané: H. Kupková 

Hosté: Mgr. J. Hrežo 

 

 

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 – problematika nájmů obecních bytů – zvýšení cen o inflaci, 

problematika výstavby bytů – návrhy vhodných lokalit 

4.      Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří – na vědomí  

5.      Závěrečný účet – Obec Nesovice 

6.      Účetní závěrka – Obec Nesovice 

7.      Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Nesovice 

8.      Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2020 – ZŠ a MŠ Nesovice 

9.      Výzva ke zpřístupnění pozemků ve vlastnictví obce Nesovice 

10.    Pronájem části pozemku p.č. 966/3  k.ú. Letošov o výměře cca 213 m2 

11.    Pronájem nebytových prostor na zdr. středisku a parkovacího stání 

12.    Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 – Vodovody a kanalizace Vyškov 

13.    Pořádání hodů 

14.    Pošta 

15.    Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a pan Vladimír Mikulášek, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a pana Vladimíra 

Mikuláška, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:6  Proti: 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

 

2. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyly podány žádné návrhy. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO  

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

– problematika nájmů obecních bytů – zvýšení cen o inflaci, problematika výstavby – osloveni ma-

jitelé neobývaných nemovitostí – v jednání 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří – na vědomí  
Předložen Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří za rok 2020 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Mezihoří za rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5.  Závěrečný účet – Obec Nesovice 

Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2020 tak, jak byl vyvěšen a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez námitek. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6.  Účetní závěrka – Obec Nesovice 

Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2020 

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

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření- nebyly shledány žádné nedostatky). Doplňující 

informace nebyly žádány. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad /příloha č. 2/ 

Výsledek hlasování:   Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Nesovice 

ZŠ a MŠ Nesovice p.o. předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2020. 

Doplňující informace nebyly žádány. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2020  a to bez výhrad 

/příloha č. 3/ 

Výsledek hlasování:   Pro: 6   Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2020 – ZŠ a MŠ Nesovice 

Předložen návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za 

období roku 2020 ve výši 171.829,73 Kč do rezervního fondu (151.829,73 Kč) a do fondu odměn 

(20.000,-Kč). 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na převedení finančních prostředků ze zlepšeného 

hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 171.829,73 Kč do rezervního fondu (151.829,73 Kč) a 

do fondu odměn (20.000,-Kč) /příloha č. 4/ 

Výsledek hlasování:     Pro: 6     Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Výzva ke zpřístupnění pozemků ve vlastnictví obce Nesovice 

Předložen návrh vyzývacího dopisu, upřednostňuje se osobní jednání s majiteli sousedních 

pozemků, kterých se to týká (zahrady do Hliníku, Letošov, části obecních komunikací apod.). 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování:     Pro: 6     Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

10. Pronájem části pozemku p.č. 966/3  k.ú. Letošov o výměře cca 213 m2 

Zájem o pronájem projevili pouze manželé Petr a Nikola Homolovi, Letošov 127. Cena za pacht 

pozemku stanovena na 580,- Kč/rok. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pachtem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 213 m2 

manželům Homolovým. 

Výsledek hlasování:     Pro: 5     Proti: 0       Zdrželi se: 1 /Homola/ 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11. Pronájem nebytových prostor na zdr. středisku a parkovacího stání 

Zájem o pronájem nebytového prostoru v nemovitosti čp. 230 a části dvora projevila pouze paní 

Šárka Jandová, Nesovice 222. Cena za pronájem prostor stanovena na 18.000,- Kč/rok, části dvora 

o výměře 20 m2 na 3.000,- Kč/rok. 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájem nebytového prostoru v nemovitosti čp. 230 a části dvora  

paní Šárce Jandové, Nesovice 222. 

Výsledek hlasování:     Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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12. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 – Vodovody a kanalizace Vyškov 

Předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 – Vodovody a kanalizace Vyškov 

Změna v odd. VII. Pachtovné, odst. 2 a 4 – výše a vzorec pro výpočet pachtovného 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 s Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

Výsledek hlasování:     Pro:6    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

13. Pořádání hodů 

Plán, pokud to vládní opatření a počasí umožní: 

-v pátek 25.6.2021 – zábava v areálu KD (TJ Sokol) 

-v sobotu 26.6.2021 –  v areálu KD cimbálová muzika 15-17 hod., potom Hlahol Brankovice a 

harmonikář p. Vrána  

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace 

Výsledek hlasování:     Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

14. Pošta 
a) Oznámení o dopravním značení a objízdné trase v rámci stavby „I/50 Brankovice, průtah“ a „I/50 

Brankovce-Malínky – 1.6.2021-28.9.2021 

b) Návrh smlouvy o spolupráci při nákupu energií s obcí Blatnička – na příští ZO 

 

 

15. Diskuse a závěr 

- Vystoupil pan Mgr. Jan Hrežo (právní zástupce obce ve sporu s p. Michalem Urbanem o pozemek 

pod jeho nemovitostí v k.ú. Letošov) a seznámil zastupitele s vývojem celé kauzy a nastínil 

možnosti, které mohou nastat. Doporučil také postup při jednání s občany o zpřístupnění obecních 

pozemků viz. bod 9 

- oprava chodníků bude pokračovat od 2.6.2021 

- koupaliště – probíhají opravy, plánované otevření v polovině června 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.10 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Protokol o schválení účetní závěrky obce Nesovice za rok 2020 

Příloha č. 3 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Nesovice p.o. za rok 2020 

Příloha č. 4 – Návrh na převedení HV 2020 do fondů – ZŠ a MŠ Nesovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Michal Kupka                ………………………………... 

 

                                          Vladimír Mikulášek       …..……………………………. 

 

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

    

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 27.05.2021 


