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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     40. 
 

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

konaného dne 10. 12. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Petr Machálek Petr Plavina, 

Bronislav Hladký, ing. Helena Kuchtová, MVDr. Marie Kalinová - viz prezenční listina – 

příloha č. 1 

Omluveni: Miroslav Syřiště  

Občané:  -----  
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00  hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program: 
1.  Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3.  Schválení programu 

4.  Příloha ke smlouvě – knihovnické služby(příspěvek na nové knihy) 

5.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu na ZS 

6.  Rozpočtové opatření č.15 

7.  Rozpočtové provizorium na r. 2013 

8.  Pověření starosty k rozpočt. opatřením 

9.  Žádost o bezúplatný převod pozemku 2011/6 k.ú. Nesovice 

10.Ocenění pozemku p.č. 966/2 k.ú. Letošov 

11.Dodatek č.3 k nájemní smlouvě – Agronet Nesovice 

12.Výpověď z nájmu nebyt.prostor – dům služeb 

13.Harmonogram schůzí na 1.čtvrtl.2013  

14.Křižovatka – zabezpečení přechodu 

15.Pošta a žádosti  

16.Diskuse a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a)  

Návrh usnesení č.1a 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere na vědomí informaci o současném jednání příslušnými 

institucemi o možnosti zvýšení ochrany chodců při budoucím přecházení silnice I/50. 

Výsledek  hlasování : Pro : 8    Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1a  bylo schváleno. 

 

b) 

Zvýšení rozpočtu školy – vzato školou zpět z důvodu vráceného přeplatku plynu. 

Návrh na usnesení 

ZO bere uvedenou informaci na vědomí. Rozpočet školy se na fiskální rok 2012 nebude 

navyšovat. 

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1b bylo schváleno 

  

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Petr Plavina a pan Bronislav Hladký, 

zapisovatelkou  paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Petra Plavinu a pana  

Bronislava Hladkého, zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

Výsledek  hlasování : Pro : 8    Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu 

programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání  ZO dle předloženého návrhu. 

Výsledek  hlasování : Pro: 8        Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

Knihovna Karla Dvořáčka zajistí levnější nákup knih do obecní knihovny. Žádá z tohoto 

důvodu poskytnutí provozní zálohy ve výši 10.000,- na základě dodatku ke smlouvě s obcí. 

 Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje provozní zálohu ve výši 10 000,- Kč na nákup knih do obecní 

knihovny - dodatek ke smlouvě mezi Knihovnou K.Dvořáčka a obcí Nesovice.  

Výsledek  hlasování : Pro : 8       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Prodloužení nájemní smlouvy bytu na ZS  

Paní Hana Spáčilová žádá o prodl. náj. smlouvy na byt čp. 230 – byl vyvěšen záměr 23.11.12 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt na ZS čp. 230 do 

31.12.2013. 

Výsledek  hlasování : Pro : 8       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



3 

 

6. Rozpočtové opatření č.15 a č.16 

a)pan starosta předložil rozpočtové opatření č. 15 – v příjmech i výdajích  73 000,- Kč – 

příloha č. 2 

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 15 v příjmech i výdajích 73 000,- Kč – 

příloha č. 2  

Výsledek hlasování : Pro : 8      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6a)  bylo schváleno. 

b)pan starosta předložil rozp. opatření č. 16 – v příjmech i výdajích 7 400,-Kč – příloha č. 3 

Návrh usnesení č. 6b)   

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.16 – v příjmech i výdajích 7 400 ,- Kč – 

příloha č. 3. 

Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti:   0      Zdrželi se:  1- Petr Machálek 

Usnesení č. 6b) bylo schváleno 

  

7. Rozpočtové provizorium na r. 2013 

Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium na rok 2013, kterým se bude řídit  obec do doby 

schválení rozpočtu na rok 2013 – příloha č. 4. 

Návrh usnesení č. 7   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové  provizorium na rok 2013 – příloha č. 4. 

Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti:   0      Zdrželi se:  1- Petr Machálek 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Pověření k rozpočtovým opatřením  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření do 

31.12.2012 – příloha č. 5                                            

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje  výše uvedené pověření starosty obce k rozpočtovým 

opatřením. 

Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti:   0      Zdrželi se:  1 – Petr Machálek 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost o bezúplatný převod pozemku 

Pan Mořický žádá o bezúplatný převod pozemku p.č. 2011/6 v k.ú. Nesovice za jeho domem 

na Žlebách – ZO navrhuje prodej za 1,- Kč a aby si kupující zaplatil veškeré poplatky s tím 

spojené (návrh na vklad, kupní smlouva, atd.) . 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedený postup a pověřuje místostarostu k patřičným 

úkonům. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Ocenění pozemku p.č. 966/2 k.ú. Letošov 

Obec na základě znaleckého posudku navrhuje prodejní pozemku p.č. 966/2 v k.ú. Letošov na 

30,- Kč/m2. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodejní cenu pozemku p.č. 966/2 v k.ú. Letošov 30,-Kč/m2. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7     Proti:   0           Zdrželi se:  1 – ing. Helena Kuchtová    

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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11. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě – Agronet Nesovice 

Agronet Nesovice předložil obci Nesovice dodatek č.3 k nájemní smlouvě – snížení nájmu o 

204,- Kč. Během roku došlo ke směně pozemků mezi obcí a občany a tím došlo ke snížení 

bonity pronajímaných pozemků. 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatel č. 3 k nájemní smlouvě Agronet Nesovice. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Výpověď z nájmu nebytových prostor – dům služeb p. Čechová 

Paní Kateřina Čechová podala v měs. září 2012 výpověď z nájmu nebytových prostor – salon 

NEROLI v domě služeb k 30.12.2012. Nový záměr na pronajmutí prostor vyvěšen na ÚD dne 

10.12.2012 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v domě služeb – 

salon NEROLI  k 30.12.2012. Zároveň ukládá všem zastupitelům informovat případné 

zájemce o možnosti pronájmu. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   1 –  0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Harmonogram schůzí  ZO na I. čtvrtl. 2013  

Harmonogram schůzí na I.čvrtletí 2013:  7.  ledna 2013 

                                                                  28.ledna  2013 

                                                                  18. února.2013   

                                                                  11. března 2013 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí harmonogram schůzí ZO  na I.čtvrtletí 2013. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Křižovatka  - zabezpečení přechodu 

Jsou navrženy 4 varianty bezpečnějšího přecházení silnice I/50 – nejschůdnější se jeví 

odsunutý přechod – varianta č.3 

Návrh usnesení č.14 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí varianty řešení bezpečnějšího přecházení silnice I/50, 

doporučuje prosazovat při dalších jednání variantu č. 3 – odsunutý přechod se světelnou 

signalizací. Zároveň ukládá starostovi svolat jednání zainteresovaných stran a najít možné 

řešení. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0 –     Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Pošta a žádosti 

a) stárci z Nesovic žádají o bezplatný pronájem sálu KD,  kulturního areálu a úhradu hudební 

produkce (DH Zlaťanka) na tradiční krojované hody 29. a 30.6.2013. Dále žádají o příspěvek 

na úhradu hudební produkce ostatkového průvodu 16.2.2013. 

Návrh usnesení č.15a) 
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Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD, kulturního areálu – zaplatí jen 

energie. Na hudební produkci krojovaných hodů – DH Zlaťanku přispěje 25 000,- Kč a na 

Ostatkový průvod 16.2.2013 částkou 5 000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0 –     Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 15a)  bylo schváleno 

 

b) Vak Vyškov a.s. oznamuje ceny vodného a stočného na r. 2013 – voda 32,40 bez DPH, 

stočné 31,40 bez DPH 

 

c) dotace z rozpočtu  JMK na JSDH – školení a výjezdy JSDH mimo území obce Nesovice – 

7 366,-Kč. 

Návrh usnesení č.15c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci z JMK  pro JSDH Nesovice. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0 –     Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 15c)  bylo schváleno 

 

d) E.ON Energie – Smlouva o sdružených dodávkách el. energie na základě výběrového 

řízení města Bučovice.  

Návrh usnesení č.15d) 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu  o sdružených dodávkách el.energie s fi. E.ON. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0 –     Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 15d)  bylo schváleno 
 

e) Charita Slavkov u Brna žádá o fin.příspěvek na provoz charitní poradny a služby 

v Bučovicích a ve Slavkově u Brna.  

Návrh usnesení č.15e) 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na provoz  charitní služby 

v Bučovicích. 

Výsledek hlasování:   Pro:  8      Proti:   0 –     Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 15e)  bylo schváleno 
 

f) ÚP Nesovice – připomínky k návrhu územnímu plánu zaslat ing. Sohrovi do 7.1.2013.   

 

 Diskuze a závěr 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20:30 hod. 

 

příloha č. 1 – prezenční listina 

příloha č. 2 – RO č. 15 

příloha č. 3 – RO č. 16 

příloha č. 4 – Rozpočtové provizorium na r. 2013 

příloha č. 5 – Pověření k RO do 31.12.2012 

 

 

Zapsala :                    Jana Krištofová           …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu :  Petr Plavina                ………………………………… 

 

                                   Bronislav Hladký       …………………………………. 

 

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


