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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     52. 
 

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

konaného dne 29.7. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Kuchtová, MVDr. Marie Kalinová, Petr Machálek (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště, Bronislav Hladký 

Občané:  --- 

 

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

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání  

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu 

4. Věra Mílová – odkup podzemku v  k.ú. Nesovice po svěšení záměru 

5. Ing. Hejkrlík – schválení po svěšení záměru 

6. Pomoc obcím postižených povodní 

7. Rozpočtové opatření č. 6 

8. Nabídka informační tabule 

9. Kanalizace a ČOV – informace  

10. Pošta  

11. Diskuse a závěr  

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
- ing. Kupka Jiří – odkup pozemku v k.ú. Letošov – úkol trvá 

Návrh na usnesení č.1a  

ZO bere tuto informaci  na vědomí.  
Výsledek hlasování : Pro : 7 Proti : 0 Zdrželi se : 0  

Usnesení č.1a bylo schváleno.  

 



2 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Mgr. Roman Hofr a paní MVDr. Marie Kalinová, 

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 paní 

MVDr. Marie Kalinovou, 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. Věra Mílová – odkup poz. p.č. 1672/2 v k.ú. Nesovice po svěšení záměru 

Odhadní cena za pozemek byla stanovena na 145 Kč/m², výměra 31 m2 

 Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za odhadní cenu plus náklady na převod. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Ing. Hejkrlík – schválení po svěšení záměru 

Návrh na odkup části  pozemku p.č. 1838 v k.ú. Letošov o výměře 5 m² za celkovou cenu 

1.000 Kč plus náklady na převod. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku za uvedenou cenu plus náklady na převod. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6. Pomoc obcím postižených povodní 
Vybrané obce Mlékojedy a Žalhostice potvrdily zájem o finanční příspěvek podepsáním smlouvy.  

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi p. Homolovi zajistit proplacení finančního 

příspěvku uvedeným obcím. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Rozpočtová opatření č. 6 

 Byla předložena úprava rozpočtového opatření č. 6 v oblasti příjmů a výdajů ve výši 

6.647.000,- Kč týkající se dotace na stavbu kanalizace a ČOV z Krajského úřadu v Brně. 

Návrh usnesení č. 7 a)  

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 
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8. Nabídka informační tabule 

Předložena nabídka od ing. Havlíčkové na turistický panel k rybníku (barevně provedené 

informace o flóře a fauně, zhotoviteli, ceně díla apod. na odolném plastu) 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje  pořízení informační tabule.. 

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 postupu prací a průběhu II. kontrolního 

dne – zhotovitel ujišťuje, že stavba bude dokončena včas. Ve středu 31.7.2013 bude 

informativní schůzka s občany a zhotoviteli. Začne se od Pavlíkového a ulicí k hradu, 

v Letošově uličky a ČOV. S podniky proběhne samostatné jednání dle aktuálního průběhu 

stavby. Obec se bude snažit o zajištění hromadného projektu pro přípojky pro všechny 

občany, na každé číslo popisné je možná pouze jedna přípojka opatřená kontrolní šachtou. Do 

těchto přípojek není možné vypouštět dešťovou vodu. Projekt by zaplatila obec, občané pouze 

poplatek za žádost na stavebním úřadě. Některé přípojky si budou moci občané zbudovat i 

svépomocí. Pan Machálek vznesl dotaz na budoucí cenu stočného – tato cena se bude odvíjet 

od skutečných provozních nákladů a bude rozpočítána poměrem na občany. Současný 

poplatek (OČOV) je úhrada nákladů obce související s odběry vzorků odpadních vod 

vypouštěných do povrchových vod (cca 120 tis./rok) na základě povolení ŽP, které je platné 

do konce roku 2014 a již nebude obci s největší pravděpodobností prodlouženo.  

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 o odkup pozemku p.č. 108/2 k.ú. Nesovice - p. Jaroslav Smejkal 

Návrh na usnesení č. 10a 
Zastupitelstvo obce rozhodne o odprodeji pozemku po svěšení záměru na příštím ZO.  

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

Usnesení č. 10a  bylo schváleno 

 

b/ Region pasy – projekt společných nákupů energií. Smlouva o spolupráci garantuje obci 

snížení nákladů na el. energii v roce 2014 

Návrh na usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce  schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností  

Organizačně správní institut, o.p.s., za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele 

silové elektřiny pro rok 2014. 

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

Usnesení č. 10b  bylo schváleno 

 

c/ Hejtman JMK vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

Návrh na usnesení č. 10c 

ZO bere tuto informaci  na vědomí.  

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

Usnesení č. 10c  bylo schváleno 
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d/ MěÚ Bučovice – rozhodnutí o úplné uzavírce křižovatky do 31.8.2013 nabylo právní moci. 

Návrh na usnesení č. 10d 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené rozhodnutí. 

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

Usnesení č. 10d  bylo schváleno 

 

e/ žádost firmy HBH o poskytnutí informací o trasách inženýrských sítí na silnici II/429 (na 

Bohdalice) 

Návrh na usnesení č. 10e 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání informací. 

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

Usnesení č. 10e  bylo schváleno 

 

f/ p. Mahovský - žádost o pronájem areálu KD dne 16.8.2013 – letní noc 

Návrh na usnesení č. 10f 
Zastupitelstvo obce schvaluje  pronájem areálu KD  dne 16.8.2013 za standardních podmínek 

včetně úharady dalších vedlejších nákladů. 

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

Usnesení č. 10f  bylo schváleno 

 

g/ žádost p. Jaroslava Smejkala a Vladimíra Smejkala o povolení zřízení přípojky vody 

k areálu ZZN dle připojené dokumentace. 

Návrh na usnesení č. 10g 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení přípojky vody k výše uvedenému objektu. Zároveň ukládá 

starostovi uzavřít smlouvu o “ Právu provedení stavby na pozemku obce” , kde budou 

specifikovány podmínky (5-ti letá úprava sesedání pozemků, nezasahovat do projektu kanalizace) 

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

Usnesení č. 10g  bylo schváleno 

 

11.  Diskuse a závěr 

Do diskuse se nikdo nezapojil. 

 

 

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

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č.6 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  MVDr. Marie Kalinová ………………………………… 

 

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

 

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


