
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

                                                     48. 
 

                                                 Z á p i s   
                     z  veřejného  zasedání  Zastupitelstva obce Nesovice, 
               konaného dne 27.5.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, MVDr. Marie Kalinová,Ing. Helena Kuchtová, Petr 

Plavina,Mgr.Roman Hofr, Petr Machálek, Miroslav Syřiště, Bronislav Hladký 

 / viz. prezenční listina – příloha č. 1/ 

Omluven:  Ing. Petr Homola 

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. SDH – žádost o pronájem areálu 

5. Ing. Jiří Hejkrlík – žádost o odkup části obecního pozemku 

6. Ing. Jiří Kupka – žádost o odkup pozemku 

7. Schválení Smlouvy č. 08018411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR včetně 

podmínek poskytnutí  dotace 

8. Pošta - žádosti 

9. Diskuze a závěr 

   

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
- oprava podlahy garáže na hasičce – dle vyjádření projektanta ze strany obce se snížení 

podlahy nedoporučuje.  Projektant ze strany SDH se zatím nevyjádřil. Bude řešeno na příštím 

ZO. 

- dohody o členství v JSDH – dohody budou opraveny / původní schváleny v ZO dne 

29.10.2012 / a zaslány veliteli JSDH p. Martincovi emailem – zajistí starosta obce. 

Návrh na usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice ukládá vyřešit opravu podlahy garáže na hasičce na příštím ZO 

a dále ukládá starostovi obce opravit dohody o členství v JSDH a zaslat je veliteli 

p. Martincovi emailem. 

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

Usnesení č.1 bylo schváleno.    
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Mgr. Roman Hofr a pan Petr Machálek, 

zapisovatelkou  paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh na usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu  pana Mgr. Romana Hofra a 

pana Petra  Machálka,  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3.Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu vznesl starosta obce připomínku o doplnění programu o bod 

č. 7 – Schválení Smlouvy č. 08018411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR včetně 

podmínek poskytnutí  dotace. 

Návrh na usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání  zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 

včetně doplnění bodu č. 7 – Schválení Smlouvy č. 08018411 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu ŽP ČR včetně podmínek poskytnutí  dotace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. SDH – žádost o pronájem areálu 
SDH Nesovice žádá o bezplatný pronájem areálu u KD a bezplatné zapůjčení zahradních setů 

dne 1.6.2013 k pořádání Dětského dne.  

Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem areálu u KD a bezplatné zapůjčení 

zahradních setů na den 1.6.2013 – Dětský den. SDH zaplatí pouze spotřebu energií, popř. 

dozor. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5. Ing. Jiří Hejkrlík – žádost o odkup části obecního pozemku 
Ing. Jiří Hejkrlík žádá o odkoupení části obecního pozemku , parcela č. 1838 – 38 m2 v k.ú. 

Letošov . 

Návrh na usnesení č. 5 

Každý z členů ZO se seznámí se situací na místě samém a budou celou situaci řešit na příštím 

zastupitelstvu obce. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Ing. Jiří Kupka – žádost o odkup pozemku 

Ing. Jiří Kupka žádá o odkup části pozemku parcely č. 965/1 v k.ú. Letošov. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce tuto žádost odsouvá na příští zastupitelstvo, je třeba se se situací blíže 

seznámit. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Schválení Smlouvy č. 08018411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

ŽP ČR včetně podmínek poskytnutí  dotace 

Zastupitelstvu obce byla předložena Smlouva č. 08018411 ze dne 29.4.2013 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, Podmínek poskytnutí dotace a Tabulek postihů za porušení pravidel 

zadávání veřejných zakázek. 

Návrh na usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Smlouvu č. 08018411 ze dne 29.4.2013 o poskytnutí podpory 

ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, Podmínek poskytnutí dotace a Tabulek postihů za porušení pravidel zadávání 

veřejných zakázek. Dále ukládá starostovy obce odeslat všechny materiály všem členům ZO 

emailem. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Pošta - žádosti 
a/ Mě úřad Bučovice, odbor ŽP a stavebního úřadu – oznámení o povolení k nakládání 

s podzemními vodami a o povolení stavby vodního díla – p. Jan Kolařík 

b/ Místní akční skupina Společná cesta Hostěnice zve na akci „Kulaté stoly, aneb obce po 

roce 2014“, která se uskuteční ve středu 5. června v 17 hod. v kavárně v Nesovicích 

c/ Na obci proběhlo výběrové řízení na pracovníky – VPP. Pokud bude možnost získat další 

podporu ze strany ÚP obec tuto možnost využije a zaměstná další osoby. 

d/ Mě úřad Bučovice odbor ŽP a SÚ – Oznámení o uzavření dvou veřejnoprávních smluv– 

novostavby rodinných domků –  p. Davida Masaříka a  Michala  Masaříka. 

Návrh na usnesení č. 8a,b,c,d 

Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí  body 8a, 8b , 8c a 8d 

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

Usnesení č. 8a, b,c,d   bylo schváleno 

 

e/p. Němeček – Elektromontáž,a.s. Strážnice – Žádost o sjednání smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu Nesovice, přípojka NN Kovář 

par.č.1469/44 k.ú. Nesovice za úplatu. 

Návrh na usnesení č.8e 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o sjednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu Nesovice, příp.NN Kovář, parc.č.1469/44 v k.ú. 

Nesovice. 

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

Usnesení č. 8e bylo schváleno 

 

f/ Žádost občanů v části obce pod „ Borkama“ o vyčištění příkopu 

Návrh na usnesení č. 8f  

Zastupitelstvo obce prošetří tuto žádost a rozhodne na příštím zastupitelstvu obce. 

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

Usnesení č. 8f bylo schváleno 
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9. Diskuze a závěr 

- Příští zastupitelstvo obce bude 17.6. v 19,00 hod. 

 

 

 

 

 Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,00 hod.  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

Zapsala :                    Vladislava Přibilíková         …………………………………. 

    

  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :  Mgr. Roman Hofr                    ………………………………….. 

 

 

                                    Petr Machálek                            …………………………………. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


