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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     50. 
 

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

konaného dne 17. 6. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Hladký, ing. Helena Kuchtová, MVDr. Marie Kalinová (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště, Petr Machálek 

Občané:  --- 

 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17,00  hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání  

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu 

4. Žádost Ing. Hejkrlíka – odkup pozemku v k.ú. Letošov 

5. Žádost Ing. Kupky  - odkup pozemku v k.ú. Letošov 

6. Pomoc obcím  postižených povodní 

7. Rozpočtová opatření  č. 2 a 3 

8. Harmonogram schůzí III.Q 

9. Kanalizace a ČOV – info  

10. Pošta  

11. Diskuse a závěr  

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

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

Návrh na usnesení č.1 

Zastupitelstvo ukládá průběžně čistit průtok z příkopu pod Borkama do Litavky.  

Výsledek hlasování: Pro: 7            Proti: 0              Zdržel 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 Bronislav Hladký, 

zapisovatelkou  paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

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

pana Bronislava Hladkého,  zapisovatelku  paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 7    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: 7        Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost Ing. Hejkrlíka – odkup pozemku v k.ú. Letošov  
Odkup pozemku v předložené podobě nebyl akceptován. 

 Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce ukládá p. ing. Hejkrlíkovi upravit žádost o odkup a předložit geometrický 

plán. 

Výsledek  hlasování: Pro : 7       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost Ing. Kupky  - odkup pozemku v k.ú. Letošov 

Odkup pozemku v předložené podobě nebyl akceptován. 

Návrh usnesení č. 6 

Návrh řešení – odměřit část pozemku pro účely pokládky veřejných sítí a zbytek pozemku 

prodat. 

Výsledek  hlasování : Pro :7       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6. Pomoc obcím  postižených povodní 

Předsedajícím byl zastupitelstvu přeložen návrh na finanční pomoc 2 postiženým obcím 

v celkové výši 15 000 Kč.  

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na finanční pomoc povodněmi postižených obcím ve výši 

2 x 7 500 Kč s tím, že budou vybrány obce obdobné velikosti Nesovic nebo menší. 

Výsledek hlasování : Pro : 7      Proti : 0            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Rozpočtová opatření  č. 2 a 3 

a) Byla  předložena úprava rozpočtového opatření č. 2 týkající se mezd VPP 

Návrh usnesení č. 7 a)  

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek hlasování:   Pro: 7       Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7a) bylo schváleno 
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b) Byla  předložena úprava rozpočtového opatření č. 3 týkající se dividend ČP, obecního bytu 

(Hasička), signalizačního zařízení a elektřiny na č.p. 158 

Návrh usnesení č. 7 b)  

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek hlasování:   Pro: 7       Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7b) bylo schváleno 
 

8. Harmonogram schůzí III.Q 

Předložen harmonogram schůzí   na III.Q 2013                                         

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje  výše uvedený harmonogram. 

Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Kanalizace a ČOV – info 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s informacemi o předání stavby  o slavnostním předání 

stavby zhotoviteli za účasti senátora ing. Ivo Bárka a dalších podílejících se firem. Čeká se na 

předání časového harmonogramu stavby, aby se mohlo přistoupit k informování občanů. 

Projekt připojení jednotlivých domácností a dalších s tím spojených problémů je v jednání. 

Budou probíhat kontrolní dny, je třeba sledovat úřední desku obce. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedenou zprávu. 

 Výsledek hlasování:   Pro:  7      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta 

a/ žádost TJ Sokol Nesovice, oddíl kopané o bezplatný pronájem areálu 28. 6. 2013 na 

předhodovou zábavu. 

Návrh na usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem areálu, energie a další náklady budou 

uhrazeny dle spotřeby. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7     Proti:   0           Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10a  bylo schváleno 

 

b/ žádost p. Nopové o projednání stavebního záměru k objektu č.p. 51/L v obci Nesovice 

(přípojka dešťové kanalizace, vodovodu a plynovodu) přes pozemek obce parcela 1838 k.ú. 

Letošov 

Návrh na usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje stavební záměr přípojek k objektu č.p. 51/L v obci 

Nesovice  

Výsledek hlasování:  Pro: 7     Proti:   0           Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10b  bylo schváleno 

 

c/ žádost firmy Trasig o prodloužení uzávěry stavby křižovatky do 31.8.2013 

Návrh na usnesení č. 10c 

Zastupitelstvo obce trvá na svém rozhodnutí viz. zápis ZO č. 46 

Výsledek hlasování:  Pro: 7    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10c  bylo schváleno 
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d/ Schválení dotace ÚP Vyškov na vytvoření dvou nových pracovních míst VPP 

Návrh na usnesení č. 10d 

Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dvou pracovních míst VPP k úklidu obce od 1.7.2013 

s využitím dotace na mzdy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10d  bylo schváleno 

 

e/ rozhodnutí MěÚ v Bučovicích ke studni p. Kolaříka (pálenice) 

Návrh na usnesení č. 10e 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené rozhodnutí. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10e  bylo schváleno 

 

f/ předložení návrhu ŘSD k místní úpravě dopravy  

Předsedající upozornil zastupitelstvo na některé nevyhovující úpravy v návrhu – sklopné 

sloupky u polikliniky a žlabové betonové zaústění cest. 

Návrh na usnesení č. 10f 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání na úpravu návrhu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10f  bylo schváleno 

 

g/ Dodatek č.1 Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Nesovice a ŘSD   

(změny čísel a  výměr některých parcel ve vlastnictví Obec Nesovice po digitalizaci) 

Návrh na usnesení č. 10g 

 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí a ŘSD 

Usnesení č. 10g  bylo schváleno 

 

 

 

11.  Diskuse a závěr 

Do diskuse se nikdo nezapojil. 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 18:00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – rozpočtová opatření č.2 a 3 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  Bronislav Hladký          ………………………………… 

 

                                   Mgr. Roman Hofr           ..……………………………….. 

 

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


