OBEC NESOVICE
683 33 Nesovice 305
okres Vyškov
IČO 00292141
DIČ CZ00292141

55.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 23.02. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti KD
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. Michal Kupka, Miroslav
Syřiště, Vladimír Mikulášek, Jan Wolf, Ing. František Koudelka (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Mgr. Petr Homola
Občané: --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. Rozpočet obce na rok 2022
5. Inventarizační zpráva 2021
6. Smlouva o dílo – Molatrade s.r.o. – chodník ke škole
7. Smlouva o dílo – Molatrade s.r.o. – monitorovací zprávy vestavba ZŠ
8. Žádost o prodloužení nájmu – bufet a byt koupaliště
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence GDPR- SMS služby s.r.o.
10. Mezihoří – předfinancování projektu na mobiliář
11. Rozpočtové opatření č. 1
12. Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci na stavbu kabel NN 3x RD Kilián
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – EG.D a.s. – kabel NN 3x RD Kilián, parc. č.
1569/ 12 k.ú. Nesovice
14. Žádost o odkup části pozemku par. č. 2025/6 k.ú. Nesovice
15. Pošta
16. Diskuse a závěr
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan Jan Wolf, zapisovatelkou paní
1

Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Miroslava Syřiště a pana Jana Wolfa,
zapisovatelkou paní Naděždu 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 doplněn žádný bod.
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
- žádné úkoly ke kontrole
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Rozpočet obce na rok 2022
Předložen rozpočet obce Nesovice na rok 2022 ve výši: příjmy 22.132.000,- Kč, výdaje
23.729.700,- Kč, splátky úvěru 1.037.300,- Kč a dofinancování z BÚ 2.635.000,- Kč. Závaznými
ukazateli jsou paragrafy. /příloha č. 3/
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Nesovice na rok 2022 ve výši: příjmy 22.132.000,- Kč,
výdaje 23.729.700,- Kč, splátky úvěru 1.037.300,- Kč a dofinancování z BÚ 2.635.000,- Kč.
Závaznými ukazateli jsou paragrafy. /příloha č. 3/.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Inventarizační zpráva 2021
Předložena inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku obce Nesovice za rok 2021.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku obce
Nesovice za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Smlouva o dílo – Molatrade s.r.o. – chodník ke škole
Předložena smlouva o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR MOLATRADE s.r.o. na
zpracování projektové žádosti, poradenství a výběrové řízení k žádosti o dotaci na projekt „Nový
chodník ke škole – Nesovice“.
Návrh usnesení č. 6
2

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR MOLATRADE
s.r.o. na zpracování projektové žádosti, poradenství a výběrové řízení k žádosti o dotaci na projekt
„Nový chodník ke škole – Nesovice“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Smlouva o dílo – Molatrade s.r.o. – monitorovací zprávy vestavba ZŠ
Předložena smlouva o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR MOLATRADE s.r.o. na
zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti na projekt „Vytvoření zázemí pro
zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Agenturou regionálního rozvoje ČR MOLATRADE
s.r.o. na zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti na projekt „Vytvoření zázemí pro
zkvalitnění výuky v ZŠ Nesovice“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Žádost o prodloužení nájmu – bufet a byt koupaliště
a) Předložena žádost o prodloužení nájmu bufetu na koupališti v Letošově č.p. 122 do 31.3.2023.
Návrh usnesení č. 8a
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s bodem 5 odst. VI. nájemní smlouvy prodloužení nájmu bufetu
na koupališti v Letošově č.p. 122 do 31.3.2023. Dále schvaluje v souladu s bodem 4 odst. IV.
nájemní smlouvy uplatnění inflační doložky - zvýšení ceny nájmu za bufet o 3,8 %.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8a bylo schváleno
b) Předložena žádost o prodloužení nájmu bytu na koupališti v Letošově č.p. 122 do 31.3.2023.
Návrh usnesení č. 8b
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s bodem 4 odst. VI. nájemní smlouvy prodloužení nájmu bufetu
na koupališti v Letošově č.p. 122 do 31.3.2023. Dále schvaluje v souladu s bodem 4 odst. IV.
nájemní smlouvy uplatnění inflační doložky - zvýšení ceny nájmu za byt o 3,8 %.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8b bylo schváleno
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence GDPR- SMS služby s.r.o.
Předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů –
SMS služby s.r.o. Odměna za poskytování služeb činí 2100,- Kč za čtvrtletí.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů – SMS služby s.r.o. Odměna za poskytování služeb činí 2100,- Kč za čtvrtletí.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
10. Mezihoří – předfinancování projektu na mobiliář
Svazek obcí Mezihoří žádá o předfinancování projektu na pořízení mobiliáře z důvodu splatnosti
faktury před obdržením dotace – 80 % návratná finanční výpůjčka, 20 % transfer, celková částka je
98.390,- Kč. Předložena smlouva o návratné finanční výpůjčce.
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Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování projektu na pořízení mobiliáře – 80 % návratná
finanční výpůjčka, 20 % transfer, celková částka je 98.390,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o návratné finanční výpůjčce.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
11. Rozpočtové opatření č. 1
Předloženo rozpočtové opatření č. 1 – navýšení v oblasti výdajů o 98.400,- Kč na předfinancování
pořízení mobiliáře, dofinancování z BÚ /příloha 2/.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování projektu na pořízení mobiliáře z důvodu splatnosti
faktury před obdržením dotace, dofinancování z BÚ /příloha 2/.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
12. Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci na stavbu kabel NN 3x RD Kilián
Předložena žádost o stanovisko, vyjádření ke stavbě „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“ pro
územní rozhodnutí a provádění stavby týkající se tří nových odběrných míst na distribuční rozvod
elektrické energie.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“ pro územní rozhodnutí a
provádění stavby týkající se tří nových odběrných míst na distribuční rozvod elektrické energie dle
přiloženého popisu a situačního výkresu, s podmínkou uložení kabelu veřejného osvětlení v rámci
této stavby.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB – EG.D a.s. – kabel NN 3x RD Kilián, parc. č.
1569/ 12 k.ú. Nesovice
Předložena smlouva č.: PR-001030071143/004-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s EG.D, a.s. týkající se stavby „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.: PR-001030071143/004-ENGP o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. týkající se stavby „Nesovice, kabel NN 3xRD Kilián“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
14. Žádost o odkup části pozemku par. č. 2025/6 k.ú. Nesovice
Předložena žádost o odkup části pozemku p.č. 2025/6 a část pozemku p.č. 2025/2 k.ú. Nesovice o
celkové výměře cca 20 m2. Navržena cena 860,- Kč/m2 + DPH.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu pana Karla Kupku k provedení příslušných kroků.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 1 (V. Reška)
Usnesení č. 14 bylo schváleno
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15. Pošta
Nebyla předložena žádná pošta k projednání.
16. Diskuse a závěr
- zvýšení všech nájmů u bytů i nebytových prostor dle inflační doložky
- odpadové hospodářství
- územní plán – změny, doplnění
- možnost vybudování heliportu

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.45 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1
Příloha č. 3 – Rozpočet obce na rok 2022

Zapsala:

Naděžda Šafářová

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Syřiště

………………………………...

Jan Wolf

…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 04.03.2022
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