
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     59. 
 

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

konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr (viz prezenční listina 

– příloha č. 1) 

Omluveni: Bronislav Hladký 

Občané:  - 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání  

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu 

4. Harmonogram schůzí ZO na I.Q/2013 

5. Pronájem NP po svěšení záměru - debrujáři 

6. Rozpočtové opatření č. 19 a 20 (dotace ÚP, rybník, JSDH, křižovatka, navýšení 

v příjmech, rozpuštění do výdajů) 

7. Zařazení MVN Hrubé díly do majetku obce 

8. Bezúplatný převod pozemků u ZŠ od SPÚ na obec 

9. Žádost ZŠ o čerpání z fondů 

10. Smlouvy na dotace pro JSDH 

11. Kanalizace a ČOV - informace 

12. Pošta 

13. Diskuse a závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Žádost pana Kociána - parkoviště na pozemku obce - pokud se objeví vážný zájemce, 

zastupitelstvo je přístupné k jednání o povolení parkování. 

Návrh na usnesení č. 1 



ZO bere tuto informaci na vědomí.  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní MVDr. Marie Kalinová a pan Mgr. Roman Hofr , 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní MVDr. Marie Kalinovou a pana 

Mgr. Romana Hofra, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Harmonogram schůzí na I.Q 2014 
Byl předložen harmonogram schůzí na I.Q 2014 

 Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo schvaluje harmonogram schůzí na I.Q 2014. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Pronájem nebytových prostor ZS po svěšení záměru  
Jediným přihlášeným zájemcem o uvedené prostory je stávající nájemce  - Asociace mladých 

debrujárů o.s.(AMD) - pobočka Nesovice 

 Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem  nebytových prostor ZS, prodloužení smlouvy za 

stávajících podmínek AMD. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 19 a 20 

a) Rozpočtové opatření č. 19 - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů v celkové výši 

449.500 Kč týkající se dotací pro JSDH, na křižovatku, rybník, VPP a územní plán. 

Návrh na usnesení č. 6a 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  

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

Usnesení č. 6a bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 20 - navýšení rozpočtu v oblasti příjmů ve výši 916.000 Kč – 

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

zapracovány do výdajů ve výši 916.000 Kč – především kanalizace, opravy, služby (příloha 

č.2) . 

 Návrh na usnesení č. 6b 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené rozpočtové opatření.  



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

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

7. Zařazení MVN Hrubé díly do majetku 

Projekt MVN Hrubé díly (rybník) byl  k 29.11.2013 ukončen včetně výsadby zeleně a v 

hodnotě 6.555.692,-Kč převeden do majetku obce. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení MVN Hrubé díly (rybník) do majetku  v hodnotě 

6.555.692,-Kč k 29.11.2013 . 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Bezúplatný převod pozemků u ZŠ od SPÚ na obec 

Nový územní plán umožňuje  požádat Státní pozemkový úřad  o bezúplatný převod  pozemků 

u ZŠ  do majetku obce. Jedná se o p.č. 1627/81, 1627/90, 1627/84, 1627/85 a 1627/40 v k.ú. 

Nesovice. 

Návrh usnesení č. 8  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádat SPÚ o bezúplatný převod pozemků u ZŠ do majetku 

obce.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost ZŠ Nesovice o povolení použití prostředků Fondu reprodukce  a Rezervního 

fondu 

ZŠ Nesovice žádá o povolení použití prostředků Fondu reprodukce  a Rezervního fondu na 

překlenutí přelomu roku 2013, dotaci na venkovní učebnu očekávají až v r. 2014 

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s použitím prostředků Fondu reprodukce  a Rezervního 

fondu na překlenutí přelomu roku 2013. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Smlouvy na dotace z KÚ JMK Brno pro JSDH 

a) KÚ JMK Brno uvolnil dotaci pro JSDH ve výši 7.925 Kč na zvýšení akceschopnosti.  

Návrh na usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s KÚ na dotaci pro JSDH ve výši 7.925 Kč na zvýšení 

akceschopnosti. 

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

Usnesení č. 10a bylo schváleno 

b) KÚ JMK Brno uvolnil dotaci pro JSDH ve výši 79.000 Kč  na  obnovu výstroje a výzbroje.  

Návrh na usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s KÚ na dotaci pro JSDH ve výši 79.000 na  obnovu 

výstroje a výzbroje. 

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

Usnesení č. 10b bylo schváleno 

 

11. Kanalizace a ČOV - informace    

Práce na stavbě byla k 20.12.2013 přerušena, pokračovat se bude od 6.1.2014, začne se 

pracovat i na šachtičkách. II. etapa kanalizace a ČOV - dostavba - pořád se jedná o ceně, 

komise zůstává 



Návrh na usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12.Pošta    

a) KÚ JMK Brno uvolnil investiční dotaci ve výši 150.000 Kč  na  bezpečnost chodců na 

silnici I/50 (přechod). 

Návrh na usnesení č. 12a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s KÚ na investiční dotaci ve výši 150.000 Kč  na 

projektovou dokumentaci - bezpečnost chodců na silnici I/50 (přechod). 

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

Usnesení č. 12a bylo schváleno 

b) b) obec se od 1.1.2014 stává dobrovolným plátcem DPH z důvodu úspory fin. prostředků 

při stavbě kanalizace - DPH se bude uplatňovat pouze u vybraných činností obce 

Návrh na usnesení č. 12b 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 12b bylo schváleno 

c) dodatek smlouvy s ÚP Brno na prodloužení dotace na mzdy VPP do konce února 2014 - 2 

místa 

Návrh na usnesení č. 12c 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy s ÚP Brno na prodloužení dotace na mzdy VPP 

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

Usnesení č. 12c  bylo schváleno 

d) žádost p. B. Franka (Kozlovka) o pronájem sálu KD 30.4.2013 na akci s TV Šlágr  

Návrh na usnesení č. 12d 

Zastupitelstvo obce  schvaluje o pronájem sálu za běžných podmínek. 

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

Usnesení č. 12d) bylo schváleno 

e) žádost p. D. Kyliánové o odkoupení pozemku p.č. 1624/8 kú. Nesovice 

Návrh na usnesení č. 12e 
Zastupitelstvo obce  odkládá rozhodnutí k projednání po místním šetření členů zastupitelstva 

(Homola, Machálek, Kalinová, Hofr, Syřiště) na příští zastupitelstvo. 

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

Usnesení č. 12e) bylo schváleno 

f) ZŠ a MŠ Nesovice - uzavření škol a jídelny v době vánočních prázdnin 

Návrh na usnesení č. 12f 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 12f) bylo schváleno 

g) informace o postupu přípravných prací na opravu komunikace na Kozlany - navržen 

přechod u obchodu U Pavlíků a místo pro přecházení u budoucí autobusové zastávky 

Návrh na usnesení č. 12g 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 12g) bylo schváleno 

h) jubilanti v I.Q 2014 

Návrh na usnesení č. 12h 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  tyto  informace. 

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



Usnesení č. 12h) bylo schváleno 

 

13.  Diskuse a závěr 

Do diskuse se nikdo nezapojil. 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 18:00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 19 a 20 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  MVDr. Kalinová Marie ………………………………… 

 

                                   Mgr. Hofr Roman          ..……………………………….. 

 

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


