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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     58. 
 

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

konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová,  

MVDr. Marie Kalinová, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký (viz 

prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Petr Machálek  

Občané: viz prezenční listina – příloha č. 2 

 

 
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. Prodloužení nájemní smlouvy s TJ Sokol 

5. Rozpočtová opatření 17 a 18 

6. Knihovnické služby – dodatek 2014 

7. Paprsek - žádost o příspěvek 

8. Kanalizace a ČOV - informace 

9. Žádost – p. Kocian  

10. Inventura ZŠ a MŠ 

11. Rozpočtové provizorium na r. 2014 

12. Pověření starosty k rozpočt. opatřením 

13. Pošta (Obec Žalhostice – poděkování, Myslivecké sdružení Pláňava – žádost o bezplatný 

pronájem sálu na reprezentační ples, VaK – zvýšení vodného pro rok 2014, Smlouva – 

Codexis, Dohoda SFŽP o úpravě soupisu dokladů a účtů a dodatek č. 1 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR) 
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1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Příspěvky do Zpravodaje 2013 by měly být dodány do 8.12.2013, aby mohl být Zpravodaj 

předán do tisku.  

Probíhá inventarizace majetku podle plánů. 

ZO bere tuto informaci na vědomí  

 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

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 Plavinu, 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. Prodloužení nájemní smlouvy s TJ Sokol   

Na základě smlouvy ze dne 24.10.2006 mezi Obcí Nesovice a TJ Sokol Nesovice a z důvodu 

investičních akcí se obě smluvní strany dohodly na změně článku č. IV – trvání nájmu. Doba 

nájmu se prodlužuje a to až do 31.12.2026 za stejných podmínek. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájmu TJ Sokol Nesovice 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Rozpočtová opatření č. 17 a 18 

 a) Rozpočtové opatření č. 17 – navýšení rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů ve výši 

12.365.500,- Kč týkající se dotace na kanalizaci. 

Návrh usnesení č. 5a 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření. (příloha č. 3) 

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

Usnesení č. 5a bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 18 – navýšení rozpočtu v oblasti příjmů z výnosu daní ve výši 

140.000,- Kč a výdajů na kanalizaci a provoz ve stejné výši. (příloha č. 4) 

Návrh usnesení č. 5b 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření. 

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

Usnesení č. 5b bylo schváleno 



3 

 

6. Knihovnické služby – dodatek 2014 

Dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřený s Knihovnou 

Karla Dvořáčka ve Vyškově. Návrh na poskytnutí zálohy ve výši 10.000,- Kč na nákup knih 

pro místní knihovnu v roce 2014. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zálohy v uvedené výši. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Paprsek – žádost o příspěvek 

Občanské sdružení Paprsek ve Vyškově požádalo o příspěvek na rok 2014 na aktivity 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Návrh na příspěvek činí 1.000,- 

Kč. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

 

8. Kanalizace a ČOV – informace, diskuse 

Informace o průběhu prací jsou zveřejňovány na internetových stránkách obce a formou 

rozhlasového hlášení. Zasedání ZO se zúčastnili občané obce (viz prezenční listina), i vedoucí 

stavby p. Kozel z firmy Firesta, který občany seznámil s průběhem prací a s budoucími 

plány.Proběhla diskuze občanů obce, p. Kozel zodpověděl jejich dotazy týkající se výstavby 

kanalizace. Řeší se náhradní trasa pro občany Letošova. Další kontrolní den bude 11.12.2013.  

Zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedené informace. 

 

 

9. Žádost – p. Kocian 

P. Kocian požádal o vyjádření k jeho záměru vybudovat na pozemku p.č. 1758/1, k.ú. 

Nesovice zpevněnou plochu, případně parkoviště. 

Návrh usnesení č. 9 

Obec záměr s p. Kocianem ještě osobně projedná a podá návrh na vyjádření na příštím 

zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Inventura ZŠ a MŠ  

V ZŠ a MŠ proběhne inventura majetku. Této inventury se zúčastní zástupci zřizovatele  

p. MVDr. Marie Kalinová a Ing. Helena Kuchtová. 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí 

 

 

 

11. Rozpočtové provizorium na r. 2014 

Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium na rok  2014, kterým se bude řídit obec do doby 

schválení rozpočtu na rok 2014  na nejbližším zastupitelstvu – příloha č. 5 

Návrh usnesení č. 11 
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Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 – příloha č. 5 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Pověření k rozpočtovým opatřením 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření do 

31.12.2013 (příloha č. 6) 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené pověření starosty obce k rozpočtovým opatřením. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

13. Pošta 

a) Žádost mysliveckého sdružení Pláňava o bezplatný pronájem sálu KD na reprezentační 

ples, který se bude konat 17.1.2014.  

Návrh usnesení č. 13a 

Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným pronájem sálu KD na reprezentační ples. Po akci budou 

mysliveckému sdružení Pláňava vyúčtovány energie a služby. 

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

Usnesení č. 13a bylo schváleno 

 

b) Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP + dodatek č. 1 ke smlouvě č. 

10081006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. 

Návrh usnesení č. 13b 

Zastupitelstvo odsouhlasilo dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů a dodatek č. 1 ke 

smlouvě č. 10081006 

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

Usnesení č. 13b bylo schváleno 

 

c) Vodovody a kanalizace Vyškov – ceny vodného a stočného platné od 1.1.2014 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí 

 

d) Objednávka právního informačního systému CODEXIS. 

Jedná se o internetovou aplikaci s aktuálním zněním zákonů a vzory smluv. 

Návrh usnesení č. 13d 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo smlouvu na poskytování právního informačního systému 

CODEXIS na dobu pěti let – r. 2014 – 2018. 

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

Usnesení č. 13d bylo schváleno 

 

e) Děkovný dopis obce Žalhostice 

Obec Žalhostice děkuje za finanční příspěvek při povodních v červnu 2013 

ZO bere tuto informaci na vědomí 

 

f) p. Irena Stenchláková – schválení nájemní smlouvy dle vyvěšeného záměru. 
Bylo schváleno uzavření smlouvy na 1 rok s p. Irenou Stenchlákovou na nájem nebytových 

prostor na Domu služeb v Nesovicích po předchozím vyvěšení záměru z 26.12.2012. 

Výsledek hlasování: Pro: 8          Proti: 0          Zdrželi se:0 
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Usnesení č. 13f bylo schváleno 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 21:00 hod. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – prezenční listina občanů 

Příloha č. 3 – rozpočtové opatření č. 17  

Příloha č. 4 – rozpočtové opatření č. 18 

Příloha č. 5 – rozpočtové provizorium na rok 2014 

Příloha č. 6 – pověření k RO do 31.12.2013 

 

 

 

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

    

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

 

                                   Petr Plavina                ..……………………………….. 

 

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


