
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     55. 
 

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

konaného dne 30. 9. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, Bronislav Hladký Miroslav 

Syřiště, Mgr. Roman Hofr (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: MVDr. Marie Kalinová, Ing. Petr Homola, Petr Machálek 

Občané:  Mgr. Andrea Kupková - ředitelka ZŠ, Naděžda Klimešová - účetní ZŠ 

 

 
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. ZŠ - navýšení rozpočtu 

5. Zpráva z výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 

6. Rozpočtové opatření č. 10 a 11 

7. Harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí 

8. Návrh směny pozemku p.č. 1931/2 k.ú. Letošov po svěšení záměru za p.č. 1841/6 a 

1813/4 v k.ú. Nesovice (od pana Synka) 

9. Kanalizace a ČOV - informace 

10. Pošta 

11. Diskuse a závěr 

 

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: 6              Proti: 0               Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 



2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a pan Miroslav Syřiště, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Bronislava Hladkého a pan 

Miroslava Syřiště, zapisovatelkou  paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 6    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: 6        Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. ZŠ - navýšení rozpočtu, odpisový plán 
a) Starosta přednesl žádost ředitelky ZŠ o navýšení rozpočtu školy pro rok 2013 z důvodu 

zvýšených nákladů na rekonstrukci jídelny (dodatečně zjištěné nedostatečné  zaizolování prostor, 

hygienickým požadavkům nevyhovující vybavení kuchyňky) 

 Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo schvaluje  navýšení rozpočtu školy o 175.000 Kč 

Výsledek hlasování: Pro : 6     Proti : 0            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 4a bylo schváleno 

b) Odpisový plán- předložen odpisový plán zahrnující zahradní hrací prvky v MŠ a nový 

majetek v ZŠ (příloha č.4)  

 Návrh na usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený odpisový plán.  

Výsledek  hlasování: Pro : 6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

5. Zpráva z výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Starosta předložil zprávu z výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce - nebyla zjištěna 

žádná závažná pochybení. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření. 

Výsledek  hlasování : Pro :6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 10 a 11 

a) Rozpočtové opatření č. 10 - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů ve výši 20.000 

Kč týkající se dotace pro JSDH z JMK dle smlouvy schválené minulým ZO (příloha č.2). 

Návrh na usnesení č. 6a 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek  hlasování: Pro : 6      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6a bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 11 - navýšení rozpočtu v oblasti výdajů ve výši 175.000Kč pro 

školu (příloha č.3) . 

 Návrh na usnesení č. 6b 



Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek  hlasování: Pro : 6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

7. Harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí  

 Byl předložen harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

8. Návrh směny pozemku p.č. 1931/2 o výměře 1881m
2
 k.ú. Letošov po svěšení záměru 

za p.č. 1841/6  o výměře 1276 m
2 
a 1813/4 o výměře 24 m

2
  v k.ú. Nesovice (od pana 

Synka) 

Byl přeložen návrh směny výše uvedených pozemků z důvodu předejití problémů s 

poskytnutím dotace při projektu Biocentrum Hliník. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu výše uvedených pozemků. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Kanalizace a ČOV – informace 

Předsedající seznámil zastupitelstvo s informacemi o postupu prací na výstavbě 

kanalizace a ČOV, informoval zastupitele o jednání s ředitelem firmy Firesta, kde se 

projednávala nespokojenost obce s rychlostí a kvalitou prováděných prací - byla přislíbena 

náprava. Dne 9. října 2013 v 8 hod. se koná kontrolní den stavby.   

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedenou zprávu. 

Výsledek hlasování:   Pro:  6      Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta 

a) paní Dana Pokorná, Bučovice žádá o uzavření smlouvy o povolení provést stavbu k 

pozemku KN 1469/41 

Návrh na usnesení č. 10a 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy  provedení stavby s paní Danou Pokornou. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10a  bylo schváleno 

b) Žádost SDH Nesovice o finanční příspěvek na sochu sv. Floriána, která bude umístěna na 

požární zbrojnici. 

Návrh na usnesení č. 10b 
Zastupitelstvo obce rozhodne o výši fin. příspěvku na příštím zastupitelstvu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10b  bylo schváleno 

c) Žádost o umístění sběrného kontejneru na použitý textil. Obec by poskytla pouze místo, 

kontejner je zdarma, vyprazdňování kontejneru dle potřeby. 

Návrh na usnesení č. 10c 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění kontejneru v obci a ukládá starostovi vybrat vhodnou 

společnost a uzavřít s ní smlouvu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6    Proti:   0          Zdrželi se:  0     



Usnesení č. 10c  bylo schváleno 

d) Rozhodnutí MěÚ Bučovice o povolení úplné uzavírky silnice II/429  - 1. úsek -křiž. Kout - 

Obchod do 30.10.2013 a 2. úsek křiž. Kout - konec obce směr Milonice od 1.11. do 

31.12.2013  

Návrh na usnesení č. 10d 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené rozhodnutí. 

Výsledek hlasování:  Pro: 6    Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10d 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. 10 

Příloha č. 3 – rozpočtové opatření č. 11 

Příloha č. 4 – odpisový plán  

 

 

 

 

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

    

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

 

                                   Miroslav Syřiště             ..……………………………….. 

 

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


