
1 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     60. 
 

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

konaného dne 13.1. 2014 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, Petr 

Machálek (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:  

Občané: - 

 

 
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. Žádost o zateplení – byt HZ 

5. Bezúplatný převod pozemku od SPÚ na obec 

6. Žádost SDH – dětský karneval 

7. ZŠ – provozní záloha 

8. Kanalizace a ČOV - informace 

9. Diskuze  

10. Závěr 

 

 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Žádost paní Danuše Kyliánové o odkoupení pozemku p.č. 1624/8 v k.ú. Nesovice. Členové 

ZO se půjdou na místo podívat a do příštího zasedání  posoudí, zda povolit odkoupení. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 
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Výsledek hlasování: Pro: 9             Proti:              Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan Petr Plavina, zapisovatelkou  

paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Miroslava Syřiště  

a pana Petra Plavinu, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o zateplení – byt HZ   

Paní Marie Marušková žádá o zateplení štítové stěny v nájemním bytě Nesovice 115 na 

hasičské zbrojnici z důvodu výskytu plísně na štítové zdi, která se rozšiřuje i na parkety 

v podlaze. Pan Miroslav Syřiště se půjde do bytu podívat, zhodnotí situaci a navrhne řešení.  

 Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto návrhem. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Bezúplatný převod pozemku od SPÚ na obec 

 Jedná se o pozemek č. 2051/15 k.ú. Nesovice 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod tohoto pozemku od SPÚ na obec. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Žádost SDH – dětský karneval 

SDH Nesovice pořádá 23.2.2014 dětský maškarní karneval a žádá o příspěvek na tuto akci, 

jelikož se jedná o akci pro děti.  

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce příspěvek schvaluje. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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7. ZŠ – provozní záloha 

ZŠ Nesovice žádá o poskytnutí provozní zálohy ve výši 250.000,- Kč na rok 2014 do doby 

schválení rozpočtu na rok 2014. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí provozní zálohy. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9       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. Pokračují práce na šachtách v Nesovicích směrem na Vyškov, od 

13.1.2014 se začalo s pracemi na šachtě B v Letošově u bytových domů. Řeší se náhradní 

trasa pro občany  Letošova.  

Zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedené informace. 

 

 

9. Diskuze 

V diskuzi pan Petr Machálek otevřel problematiku místního koupaliště. Dle jeho vyjádření 

potřebuje větší investici. Zastupitelstvo obce navrhuje napsat současnému majiteli dopis a 

pozvat ho na některé z dalších zasedání ZO, aby se k tomuto vyjádřil. Tuto investici by bylo 

dobré zahrnout do r. 2015, vzhledem k letošním  výdajům na výstavbu kanalizace. 

 

 

 

10. Závěr  

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20:00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  Miroslav Syřiště        ………………………………… 

 

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

 

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


