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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

4. 

 

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

  konaného dne 03.12. 2014 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Ing. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka, Oldřiška 

Kiliánová, Miroslav Syřiště, František Machálek, Lenka Knapová, Zdeněk Martinec (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: - 

Občané:  Knap V., Kazimírová A., Pavlíková P., Podaná H., Procházková H., Procházka S., Klimeš 

Vl.  

Hosté: - 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu  

3. Kontrola úkolů z předchozího zasedání  

4. Rozpočtové opatření č. 13 

5. Výsledek předauditu 

6. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK pro JSDH 

7. Knihovna K. Dvořáčka Vyškov – příloha ke smlouvě – zálohy na 2015 

8. Smlouva VAK – přípojkaČOV – č. PRIHL-2014-01-0011- nové odběrné místo 

9. Žádost asociace Paprsek Vyškov o fin. Příspěvek na r. 2015 

10. Žádost p. Můčky (projektant) o povolení přípojky vody – p. Soldánová  

11. Žádost p. Franka o pronájem sálu KD na Koncert Kozlanky 

12. Žádost Mysliveckého sdružení Pláňava – spoluúčast obce na akci Myslivecký ples 

13. Pošta – žádost AGC Fenetra, žádost Ing. Igor Machálek, žádost Ranná péče, žádost p. Ficher, 

Vánoční koncert, ceny Respono a Vak 2015, kolotoče 

14. Diskuze a závěr 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan Miroslav Syřiště, 

zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Miroslava 

Syřiště, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

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

přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Nesovický zpravodaj- z 95% připravený, náhledy k dispozici u p. Kupky 

Nájemní smlouvy – předložen seznam nájmů bytů i nebytových prostor k projednání podmínek 

nájmů od 2015 – konkrétní podmínky (ceny, kavárna, byty)dořešit  v průběhu mezi zasedáními ZO 

a na příštím zastupitelstvu předložit nové návrhy smluv; návrh pronajímat sál KD na akce místních 

složek ve spolupráci s obcí za 1,- Kč – dořešit na příštím ZO 

Koupaliště- dle vyjádření p. Brázdové se bude snažit své dluhy na areálu i bytě nějak řešit, ale je 

v tíživé sociální situaci, nájem bude ukončen dle smlouvy – návrh – pronajmout byt a komerčně 

pronajmout bufet, obec 1 rok provozovat areál ve vlastní režii – dořešit na příštím ZO 

Oprava budovy pošty – nutno opravit svody rýn v zahradě u pana Kučery 

 

4. Rozpočtové opatření č. 13 

 Rozpočtové opatření č.13- navýšení  příjmů a rozložení do výdajů ve výši 1.227.800,- Kč /Příloha 

č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Výsledek předauditu 
Ve dnech 26.-27.11.2014 proběhl na obci předaudit z Krajského úřadu s výsledkem – bez závad. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO bere na vědomí výsledek předauditu. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace s JMK pro JSDH 

Smlouva o poskytnutí dotace s JMK pro JSDH na výjezdy ve výši 15.498,- Kč 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s JMK pro JSDH ve výši 15.498,- Kč 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Knihovna K. Dvořáčka Vyškov – příloha ke smlouvě – zálohy na 2015 

Knihovna K. Dvořáčka Vyškov – příloha ke smlouvě – záloha pro rok 2015 na obnovu knižního 

fondu v knihovně Nesovice ve výši 10.000,- Kč splatná jednorázově. 
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Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu ke smlouvě s KKD Vyškov – záloha pro rok 2015 na obnovu 

knižního fondu v knihovně Nesovice ve výši 10.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Smlouva VAK – přípojka ČOV - č. PRIHL-2014-01-0011 

Předložena smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s VaK a.s.Vyškov na přípojku 

k ČOV - č. PRIHL-2014-01-0011 – nové odběrné místo. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod s VaK 

a.s.Vyškov na přípojku k ČOV - č. PRIHL-2014-01-0011. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost Klubu Paprsek Vyškov o fin. příspěvek na r. 2015 

Asociace zdravotně postižených, Klub Paprsek Vyškov žádá o fin. podporu na rok 2015. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje fin. Příspěvek pro Asociaci zdravotně postižených, Klub Paprsek 

Vyškov ve výši 1.000,- Kč splatný v roce 2015. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost p. Můčky (projektant) o povolení přípojky vody – p. Soldánová 

Projektant p. Můčka, žádá obec jménem p. Soldánové, Nesovice 314, o povolení přípojky vody 

k rodinnému domu.   

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce projedná konkrétní podmínky povolení týkající se následných úprav stavu 

komunikací na příštím zastupitelstvu. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Žádost p. Franka o pronájem sálu KD na Koncert Kozlanky 

P. Frank Blahoslav žádá o pronájem sálu na koncert Kozlanky  dne 29.3.2015 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu KD dne 29.3.2015 panu B. Frankovi za obvyklých 

podmínek. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Žádost Mysliveckého sdružení Pláňava – Myslivecký ples 

Myslivecké sdružení Pláňava ve spolupráci s obcí zvou na Myslivecký ples 16.1.2015, obec zajistí 

sál, žádají o částečnou úhradu produkce ve výši 6.000,- Kč a věcný dar do výše 2.000,- Kč 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje částečnou úhradu produkce ve výši 6.000,- Kč a věcný dar do výše 

2.000,- Kč na akci Myslivecký ples. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

13. Pošta – žádost AGC Fenetra, žádost Ing. Igor Machálek, žádost Ranná péče, žádost p. Fi-

šer, Vánoční koncert, Myslivecký ples, ceny Respono a Vak 2015, kolotoče 
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-žádost AGC Fenetra o zpevnění parkovací plochy před areálem závodu- bude se řešit na jaře 

- žádost Ing. Igor Machálek o prodloužení nájmu Kavárny Maracana Nesovice 305 – v jednání 

- žádost Společnosti pro rannou péči o příspěvek 8.000,- na služby v naší obci – je třeba zjistit další 

podrobnosti a stanovit podmínky pro síť sociálních služeb ve spolupráci s Bučovicemi, zatím 

zamítnuto 

- žádost p. Fišera o odstranění starých drátů el. vedení nad komunikací do Milonic a ořez stromů 

kolem silnice na Milonice – je třeba zjistit majitele pozemků a příslušných objektů (zjistí p. Kupka 

K.).   

- Vánoční koncert – zahrádkáři ve spolupráci s obcí zvou na Vánoční koncert 28.12.2014, obec 

zajistí sál a částečnou úhradu produkce 

- ceny Respona a.s. Vyškov pro vývoz odpadu  na rok 2015 zůstávají ve výši roku 2014  

- ceny VaK a.s. Vyškov za vodné a stočné pro rok 2015 se zvedají přibližně o 6% za m3, informace 

pro občany vyvěšena na úřední desce 

- žádost sourozenců Doležalových z Kojátek o povolení hostování lunaparku na hodech –  řešit až v 

r. 2015 - počkáme, zda se nesejde více žádostí 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č.12 bylo schváleno 

 

14. Diskuze a závěr 

- Kanalizace a ČOV – probíhají dokončovací práce, budeme požadovat řádné dokončení všech prací 

a uvedení  pozemků obce do původního stavu, vedeme každodenní intenzivní jednání 

s dodavatelem stavby  

- do diskuze se zapojili občané /viz. Prezenční listina/ - projednávaly se konkrétní požadavky a 

stížnosti ze stran občanů na stavbu kanalizace  

- veřejné osvětlení – probíhá oprava svítidel 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20.50 hod. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č.2 – rozpočtové opatření č.13 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:        Oldřiška Kiliánová             ………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 9. 12. 2014 

 


