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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     5. 
 

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

konaného dne 17.12. 2014 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Miroslav Syřiště, Mgr. Michal Kupka, Karel Kupka, Lenka 

Knapová, Zdeněk Martinec, František Machálek, Oldřiška Kiliánová (viz prezenční listina – 

příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Petr Homola 

Občané: - Vlastimil Knap, Taťána Martincová, Petra Pavlíková, Josef Konečný, Drahomíra 

Konečná, Karel Mlčoušek, Josef Posolda 

 

 
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. 14 

5. Schválení rozpočtového provizoria 

6. Pověření starosty do schválení rozpočtu 

7. E.ON – schválení smlouvy o dodávkách el. energie 

8. Žádosti o umístění lunaparku na hody 

9. Harmonogram schůzí na I. čtvrtletí 2015 

10. Životní jubilea I. čtvrtletí 2015 

11. Smlouva - Agronet 

12. Pošta 

13. Diskuse a závěr 
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1.Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Lenka Knapová a pan František Machálek, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu paní Lenku Knapovou  

a pana Františka Machálka, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o doplnění. Program nebyl 

doplněn a bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

- Z minulého zasedáni ZO  - zpravodaj obce Nesovice je vytisknutý, zastupitelé roznesou dle 

rozdělených úseků. 

- během svátků budou probíhat inventury majetku obce. 

- žádost o vydání stanoviska k vodovodní přípojce pro dům čp. 314 p. Soldánové – bude se 

jednat o podmínkách smlouvy 

- nájmy – nájemné bytů a nebytových prostor a nájemníky – viz. příloha č. 5  

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí a schvaluje výše nájmů. Nájemníci 

zůstávají stejní, nikdo jiný neprojevil zájem. 
Výsledek hlasování:          Pro: 8          Proti: 8         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 14  

Předloženo rozpočtové opatření č. 14 – navýšení příjmů a rozložení do výdajů ve výši 

18.700,- Kč (Příloha č. 2) 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Schválení rozpočtového provizoria 
Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium na rok 2015, kterým se bude řídit obec do doby 

schválení rozpočtu na rok 2015 na nejbližším zastupitelstvu – příloha č. 3 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 – příloha č. 3 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Pověření starosty do schválení rozpočtu 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření do 

31.12.2014 (příloha č. 4) 

Návrh usnesení č. 6 
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Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené pověření starosty obce k rozpočtovým opatřením. 
Výsledek hlasování:   Pro: 8        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7. E.ON – schválení smlouvy o sdružených dodávkách el. energie 

Předložena smlouva E.ON na dodávky el. energie pro ČOV a přečerpávací stanice kanalizace. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce smlouvu neschvaluje a navrhuje zařadit tyto odběrná místa do 

kolektivního seznamu na odběr elektrické energie (OSI – ing. Mašek) 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

8. Žádosti o umístění lunaparku na hody 

Předloženy žádosti o umístění lunaparku na hody od p. Kočky z Hodonína, od sourozenců 

Doležalových z Kojátek a p. Šimka z Josefova. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce se po zvážení všech žádostí rozhodlo pro p. Kočku. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Harmonogram schůzí na I. čtvrletí 2015 
Byl předložen harmonogram schůzí zastupitelstva obce na I. čtvrtletí 2015. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Životní jubilea – I. čtvrtletí 2015 
Byl předložen seznam jubilantů na I. čtvrtletí 2015, rozdělení gratulantů dle domluvy – uloženo u 

starosty. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Smlouva - Agronet 
Předložena smlouva od Agronetu, družstva Nesovice o pronájmu půdy. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce  bude s družstvem Agronet o podmínkách smlouvy dále jednat. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Pošta 

- Městský úřad Bučovice – protokol o kontrole sbírky listin a matričních knih – bez závad. 

-  Klub přátel školy při ZŠ Nesovice – vyúčtování finančního příspěvku- příspěvek byl použit 

na částečnou úhradu nákladů spojených s konáním Kateřinské zábavy v Nesovicích. 

- Návrh úpravy Obecně závazné vyhlášky  v části týkající se třídění komunálního odpadu 

- Sberbank – možnost využití spotřebního účtu. 

- Změna telefonního operátora na T-Mobile. 
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Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Diskuse a závěr 

Kanalizace – úpravy chodníků a komunikací, přípojky.  

Provoz obecního úřadu Nesovice během vánočních svátků (vyvěšeno na úřední desce na 

stránkách obce) 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 20.55 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 14 

Příloha č. 3 – Rozpočtové provizorium na rok 2015 

Příloha č. 4 – Pověření starosty do schválení rozpočtu  

Příloha č. 5 – nájemné bytů a nebytových prostor 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  Lenka Knapová                    ………………………………… 

     

                                   František Machálek              ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.12.2014 


