
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     57. 
 

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

konaného dne 18. 11. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, MVDr. Marie Kalinová, Ing. Petr Homola, Petr Machálek, 

Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, Bronislav Hladký, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr 

(viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: - 

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. Pronájem bytových a nebytových prostor ZS po svěšení záměru 

5. Územní plán obce 

6. Rozpočtové opatření č. 15 a 16 (dotace kanalizace, navýšení v příjmech, rozpuštění do 

výdajů) 

7. Inventarizace majetku 

8. Kanalizace a ČOV - informace 

9. Kanalizace a ČOV – vyjádření k domovním přípojkám 

10. Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Nesovice 

11. Pošta 

12. Diskuse a závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Zpravodaj 2013 – všechny příspěvky ještě nejsou odevzdány, starosta žádá zastupitele o 

urgenci u jednotlivých přispěvatelů 

Návrh na usnesení č. 1 



ZO bere tuto informaci na vědomí.  

Výsledek hlasování: Pro: 9           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 

pana Miroslava Syřiště, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 9    Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k doplnění. Nebylo nic 

doplněno - přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu.  

Výsledek  hlasování: Pro:9        Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Pronájem bytových a nebytových prostor ZS po svěšení záměru 
Jediným přihlášeným zájemcem o uvedené prostory je stávající nájemce paní Hana Spáčilová, 

žádá o prodloužení nájmu o 1 rok. 

 Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytových a nebytových prostor ZS, prodloužení smlouvy 

za stávajících podmínek paní Spáčilové. 

Výsledek hlasování: Pro : 9     Proti : 0            Zdrželi se : 0  

 

5. Územní plán obce 
Proběhlo poslední veřejné jednání o územním plánu 12.11.2013, zatím bez připomínek. Podařilo 

se zapracovat připomínky obce a dřívější návrhy občanů na základě doporučení architekta. Návrh 

územního plánu je předložen ke schválení a po vyvěšení na úřední desce a nabytí právní moci již 

bude závazný a starý územní plán přestane platit. Územní plán je k nahlédnutí v kanceláři 

starosty. 

 Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo schvaluje návrh územního plánu, vyřazení starého a zařazení nového ÚP do 

majetku k 30.11.2013 a vydává opatřením obecné povahy Územní plán obce Nesovice. 

Výsledek hlasování: Pro : 9     Proti : 0            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Rozpočtové opatření č. 15 a 16 

a) Rozpočtové opatření č. 15 - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů ve výši 

5.289.300 Kč týkající se dotace na kanalizaci. 

Návrh na usnesení č. 6a 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek  hlasování: Pro : 8      Proti : 1 (Machálek Petr)              Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6a bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 16 - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů ve výši 806.000 Kč – 

projevilo se nové rozpočtové určení daní u malých obcí . Uvedené příjmy jsou zároveň 



zapracovány do výdajů ve výši 806.000 Kč – především kanalizace, opravy, likvidace odpadů 

(příloha č.2) . 

 Návrh na usnesení č. 6b 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

Výsledek  hlasování: Pro : 8      Proti : 1 (Machálek Petr)            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

7. Inventarizace majetku  

 Byl předložen návrh plánu inventarizace majetku, proběhla drobná úprava obsazení členů 

jednotlivých komisí (příloha č.3). 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený plán inventarizace. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9     Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

8. Kanalizace a ČOV - informace 

Postupy prací se pravidelně zveřejňují na stánkách obce.V ulici "Za školou" je hotov hlavní 

řád a stavba zazimována, část dvojkové cesty na  Vyškov by měla být hotova do 31.12.2013,  

předčasně začaly práce v Letošově z důvodu volných kapacit zhotovitele. Návrh na řešení 

domovních přípojek – obec zaplatí hromadnou projektovou dokumentaci, občané zaplatí 

poplatek za stavební povolení + přispějí paušálně na šachty (metodika výběru poplatku zatím 

nemá pevnou koncepci – k jednání). 

Návrh usnesení č. 8  

ZO bere tuto informaci na vědomí.  

Výsledek hlasování:   Pro: 9    Proti:   0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Kanalizace a ČOV – vyjádření k domovním přípojkám 

Projekty domovních přípojek od kolejí  směrem k Vyškovu jsou hotovy. Obec souhlasí s 

projektovou dokumentací tak, jak byla navržena. Obec tímto vydává souhlas ke schválení. 

Týká se to obecních pozemnků přes které tyto přípojky budou budovány. Souhrnná mapa se 

zakreslením přípojek je k nahlédnutí na OÚ.  

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s užitím obecních pozemků ke stavbě přípojek dle souhrnné 

mapy (Nové Zámky, Nesovice - od kolejí směrem k Vyškovu). 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost ZŠ Nesovice o navýšení rozpočtu  

Ředitelka školy žádá ZO o navýšení rozpočtu o 120.000 Kč z důvodu dalších zvýšených 

nákladů při opravě jídelny způsobených nečekaně špatným stavem izolací místností. I přes 

veškerá úsporná opatření se škole nepodařilo situaci řešit ze stávajícího rozpočtu. 

Návrh na usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ Nesovice ve výši 120.000 Kč 

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Pošta    

a) žádost KPŠ při ZŠ Nesovice o bezplatný pronájem sálu KD a dar do tomboly na 

Kateřinskou oldies party 



Návrh na usnesení č. 11a 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD (energie a služby budou 

fakturovány), věcný  dar do tomboly ve výši 1.000 Kč 

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11a bylo schváleno 

b) žádost TJ Sokol o bezplatný pronájem sálu KD a dar do tomboly na Sportovní ples 

Návrh na usnesení č. 11b 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD (energie a služby budou 

fakturovány), věcný  dar do tomboly ve výši 1.000 Kč 

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11b bylo schváleno 

c) žádost Charity Bučovice o příspěvek na provoz v roce 2014 

Návrh na usnesení č. 11c 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Charity Bučovice v roce 2014 ve výši 3.000 

Kč splatný v roce 2014 

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11c  bylo schváleno 

d) předložen znalecký odhad ceny k prodeji pozemku p.č. 108/2 v k.ú. Nesovice o výměře 

181 m² panu Smejkalovi – 20Kč/m² tj. 3620 Kč – odpovídá rozhodnutí ZO z 9.9.2013, 

usnesení č. 4b)  

Návrh na usnesení č. 11d 

Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej pozemku, poplatky s převodem hradí kupující. 

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11d) bylo schváleno 

e) předložena smlouva s Městem Bučovice o poskytování časových razítek pro spisovou 

službu Flexi  

Návrh na usnesení č. 11e 

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu s Městem Bučovice o poskytování časových razítek 

pro spisovou službu Flexi  

Výsledek hlasování:  Pro: 9      Proti:   0          Zdrželi se:  0     

Usnesení č. 11e) 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. 15 a 16 

Příloha č. 3 - plán inventur 

 

 

 

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

    

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

 

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



 

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


