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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     54. 
 

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

konaného dne 9.9. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, ing. Petr Homola, Petr Plavina, ing. Helena Kuchtová, MVDr. 

Marie Kalinová, Petr Machálek, Bronislav Hladký Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – 

příloha č. 1) 

Omluveni: Mgr. Roman Hofr 

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. Schválení odprodeje pozemku 999/16 k.ú. Letošov po svěšení záměru  

Schválení odprodeje pozemku 108/2 k.ú. Nesovice po svěšení záměru 

5. Směna pozemku se Státním pozemkovým úřadem 

6. Smlouva o poskytnutí dotace JMK (SDH) 

7. Rozpočtové opatření č. 8 a 9 

8. Žádost ZŠ a MŠ o vyřazení drobného dlouhodobého majetku a žádost o svolení 

k nákupu myčky do výdejny školní jídelny 

9. Kanalizace a ČOV - informace 

10. Jubilanti – 4. čtvrtletí  

11. Žádost JSDH o pronájem areálu 

12. Pošta 

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

.Z minulého zasedáni ZO nebyly žádné body k projednání do dnešního ZO 

Návrh na usnesení č.1 

ZO bere tuto informaci  na vědomí.  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Helena Kuchtová a pan Petr Machálek, 

zapisovatelkou  paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu paní Ing. Helenu Kuchtovou  

a pana Petra Machálka, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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. Schválení odprodejů pozemků  

a) Petr Veselý – odkup poz. p.č. 999/16 v k.ú. Letošov odděleného na základě GP z poz. 

p.č.999/1 k.ú. Letošov po svěšení záměru 

Odhadní cena za pozemek byla stanovena na 30 Kč/m², výměra 591 m² 

Návrh na usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků za odhadní cenu vč. nákladů  na převod. 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

b) Jaroslav Smejkal – odkup poz. p.č. 108/2 v k.ú. Nesovice po svěšení záměru 

Odhadní cena za pozemek byla stanovena na 20 Kč/ m², výměra 181 m² 

 Návrh na usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků za odhadní cenu vč.  nákladů na převod. 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno. 

 

5. Směna pozemku se Státním pozemkovým úřadem 

Státní pozemkový úřad předložil návrh doplatku  za směnu pozemků. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce považuje výši doplatku  dle návrhu Státního pozemkového úřadu za 

nepřiměřenou a  se směnou pozemků nesouhlasí. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Smlouva o poskytnutí dotace JMK (SDH) 
Usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje bylo schváleno poskytnutí dotace 20.000,- Kč 

z rozpočtu JMK na obnovu a doplnění výstroje a výzbroje SDH Nesovice. 

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo schvaluje  výše uvedenou smlouvu Jihomoravského kraje o poskytnutí dotace 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Rozpočtová opatření č. 8 a 9 

 a) Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8 v oblasti příjmů a výdajů ve výši 4800,- Kč 

týkající se vyúčtování voleb prezidenta. 

Návrh usnesení č. 7a 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

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

Usnesení č. 7a  bylo schváleno 

b) Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9 v oblasti příjmů a výdajů ve výši 40.000,- Kč 

týkající se zvýšení příjmů z loterií a výdajů na služby. 

Návrh usnesení č. 7b 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

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

Usnesení č. 7b  bylo schváleno 

 

 

8. Žádost ZŠ a MŠ Nesovice o svolení k nákupu myčky do výdejny školní jídelny a 

žádost o vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

a) ZŠ a MŠ Nesovice žádá na doporučení hygieny Vyškov o svolení k nákupu myčky do 

výdejny školní jídelny. Předpokládaná cena je 60.000 Kč 

b) ZŠ a MŠ předkládá žádost o vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

Návrh usnesení č. 8a 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup myčky do výdejny školní jídelny. 

Usnesení č. 8a bylo schváleno 

Návrh usnesení č. 8b 

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku. 

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

Usnesení č. 8b bylo schváleno 

 

9. Kanalizace a ČOV – informace 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s informacemi o postupu prací na výstavbě kanalizace  

a ČOV. Dne 11. září 2013 v 8 hod. se koná kontrolní den stavby.   

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedenou zprávu. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Jubilanti – 4. čtvrtletí  

Byl předložen seznam jubilantů na 4. čtvrtletí 2013 a nahlášeni členové ZO, kteří je navštíví.  

Návrh na usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznam jubilanů se seznamem členů ZO za účelem jejich 

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

Usnesení č. 10  bylo schváleno 

 

11. Žádost JSDH o pronájem areálu 

JSDH Nesovice žádá o pronájem areálu u KD na den 5. října 2013 z důvodu konání 2. kola 

okrskové soutěže Nesovice. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo bezplatný pronájem areálu JSDH Nesovice. Vyúčtovány 

budou náklady na spotřebovanou energii. 

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

 

12. Pošta 

a) Městský úřad Bučovice – oddělení stavebního úřadu zaslal oznámení o zahájení společného 

řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci připojení inženýrských sítí a jejich vedení přes 

pozemky obce č. 1469/34 a 1469/37 k.ú. Nesovice k novostavbě rodinného domu. 

Návrh na usnesení č. 10a 
Zastupitelstvo obce připojení inženýrských sítí schválilo. 

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

Usnesení č. 10a  bylo schváleno 

b) Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zaslal rozhodnutí  

o povolení likvidace vrtu Letošov 1, na pozemcích p.č. DKM 2059/1, 2059/2, 2059/3 v k.ú. 

Nesovice. 

Návrh na usnesení č. 10b 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí toto oznámení. 

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

Usnesení č. 10b  bylo schváleno 

c) Projektant inž. sítí Ing. Josef Slavík  zaslal žádost o umístění vodovodní přípojky 

k nemovitosti  č.p. 36 (Marie Dostálová), p. č. st 66 v k.ú. Letošov  a jejich umístění do poz. 

p.č. 1838 v k.ú. Letošov, bude vyhotovena Smlouva o právu provést stavbu. 

Návrh na usnesení č. 10c 
Zastupitelstvo obce připojení schválilo,  

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

Usnesení č. 10c  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. 8 a 9 

Příloha č. 3 – soupis drobného hmotného majetku k vyřazení 

 

Zapsala :                     Naděžda Šafářová     …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu :  Ing. Helena Kuchtová ………………………………… 

 

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

 

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


