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683 33 Nesovice  305 
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IČO 00292141 
 

 

                                                     61. 

 

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

  konaného dne 3.2.2014 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, Bronislav Hladký (viz prezenční listina 

– příloha č. 1) 

Omluveni:- 

Občané:  - 

Hosté: Jaromír Handl (stavební dozor - kanalizace), Lukáš Merta, Adam Vágner  (Cubesol s.r.o. 

Brno) 

 

 

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 (pozemek p. Kyliánová, byt HZ, koupaliště) 

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Žádost na odkoupení pozemku - JUDr. Girgle 

5. Vystoupení pana Chládka - prach v NZ 

6. Inventury a návrh na vyřazení, likvidační komise 

7. Žádost o umístění kolotočů 

8. Internet po obci 

9. ZŠ - návrh rozpočtu a odpisový plán 

10. Žádost - hody 2014 

11. Výsledek hospodaření VHČ 

12. Kanalizace a ČOV - informace 

13. Odměny zastupitelům 2014 

14. Diskuse a závěr 

 

 

 

 



1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a) Žádost paní Kyliánové o odkup pozemku - po místním šetření se ZO rozhodlo pozemek p.č. 

1624/8 v k.ú. Nesovice neprodávat. 

Návrh na usnesení č. 1a 

ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1624/8 v k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 1a bylo schváleno 

b) Zateplení štítové zdi bytu na HZ - po místním šetření bylo zjištěno, že zateplení stávajícího 

jižního štítu by situaci s promrzáním neřešilo, je třeba zateplit celou zeď ( nejlépe celou budovu). K 

těmto úpravám je třeba souhlas majitele sousední nemovitosti. O rekonstrukci celé budovy nelze 

zatím z důvodu finanční náročnosti uvažovat  . 

Návrh na usnesení č. 1b 

ZO bere na vědomí tyto informace a  ukládá starostovi kontaktovat majitele sousední nemovitosti k 

získání předběžného souhlasu a zjistit možnosti a podmínky získání podpory z  dotačního programu 

určeného na revitalizaci obecních nemovitostí. 

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

Usnesení č. 1b bylo schváleno 

c) Koupaliště - současný nájemce pan Bezděk se omluvil, dostaví se na příští zasedání ZO 

Návrh na usnesení č. 1c 

ZO bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 1c bylo schváleno 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Helena Kuchtová 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 Ing. Helenu Kuchtovou a pana Mgr. 

Romana Hofra, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost JUDr. Girgleho o odkup pozemku par.č. 1910/63 v k.ú. Nesovice 

Po místním šetření se ZO rozhodlo pozemek par.č. 1910/63v k.ú. Nesovice neprodávat. 

Návrh usnesení č. 4 

ZO nesouhlasí s prodejem pozemku par.č. 1910/63 v k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Vystoupení pana Chládka - prach a dopravní situace v NZ 
Pan Chládek se omluvil. Starosta alespoň seznámil zastupitele s obsahem mailové a telefonické 

komunikace s p. Chládkem. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO bere na vědomí tyto informace. 



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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Inventury, návrh na vyřazení majetku, likvidační komise 

a) Starosta obce předložil členům zastupitelstva Inventarizační zprávu z  provedené inventarizace 

majetku obce Nesovice za rok 2013. 

Návrh na usnesení č. 6a 

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu z  provedené inventarizace majetku obce 

Nesovice za rok 2013. / Příloha č. 2/ 

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

Usnesení č. 6a bylo schváleno. 

b) Byl předložen návrh na vyřazení majetku k  31.12.2013. ZO navrhuje v  části inventury SDH 

nevyřazovat polní kuchyni. Návrh likvidační komise : předseda : Ing. Homola Petr, členové : Petr 

Plavina , Ing. Helena Kuchtová a Mgr. Roman Hofr. Termín do 15.3.2014. 

 Návrh na usnesení č. 6b 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na vyřazení majetku k  31.12.2013. Dále 

zastupitelstvo schvaluje likvidační komisi a termín likvidace vyřazeného majetku. / Příloha č.3/ 

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

Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

 

7. Žádost o umístění kolotočů na hody 

 Byly podány tři žádosti o umístění kolotočů na hody 2014. Vzhledem k probíhající stavbě 

kanalizace není možné atrakce umístit na obvyklé stanoviště, je třeba najít novou  lokalitu ( např. 

před školou) a informovat zájemce o změně místa i termínu konání hodů v r. 2014 

Návrh usnesení č. 7 

ZO pověřuje starostu vybrat vhodnou lokalitu  a informovat zájemce o změně místa i termínu 

konání hodů v r. 2014 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Internet po obci 

Firma Cubesol s.r.o. Brno, žádá obec o předběžný souhlas k uložení optických kabelů na pozemky 

obce pro stavební povolení ( koordinace s výkopovými pracemi na kanalizaci). Obec se nebude na 

akci finančně podílet. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce uděluje předběžný souhlas s uložením kabelů do  pozemků obce. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. ZŠ Nesovice -návrh rozpočtu a odpisový plán pro rok 2014 
ZŠ Nesovice předkládá ke schválení návrh rozpočtu výši 1.137.000 Kč a odpisový plán na rok 2014. 

Starosta si vyžádá ještě podrobný plán drobných oprav. 

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ve výši 1.137.000 Kč  i odpisový plán ZŠ  Nesovice pro rok 

2014. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost nesovských stárků - hody 2014 

a) Obec Nesovice pořádá tradiční krojované hody v termínu 21.-22.6.2014 - poskytnutí sálu, areálu 

a uhrazení hudební produkce v režii obce. 

Návrh na usnesení č. 10a 



Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání tradičních krojovaných hodů v termínu 21.-22.6.2014 - 

poskytnutí sálu, areálu a uhrazení hudební produkce v režii obce. 

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

Usnesení č. 10a bylo schváleno 

b) Úhrada hudební produkce na ostatkový průvod dne 8.3.2014. 

Návrh na usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce schvaluje uhrazení hudební produkce na ostatkový průvod. Smlouva bude na 

obec. 

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

Usnesení č. 10b bylo schváleno 

 

11. Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2013 

Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2013 do rozpočtu obce na rok 2014 ve výši 302.213,24 

Kč. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření VHČ ve výši 302.213,24 Kč do 

rozpočtu obce na rok 2014. / Příloha č.4/. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Kanalizace a ČOV - informace    

a) Pan J. Handl podal informace k probíhající stavbě - během zimních měsíců se podařilo dodavateli 

dohnat skluz z léta, profakturováno již 19. mil. včetně ČOV - fakturace odpovídá postupu prací, 

směrem na Milonice se dělají přípojky, zapravení povrchů je dočasný stav - zasypáno drtí. 

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

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13.  Odměny neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění  novely č. 

459/2013 Sb. 
Dle nového nařízení vlády se odměny vrací na úroveň roku 2010 všem uvolněným i neuvolněným 

členům zastupitelstva obce  s platností od 1.1.2014. 

Měsíční odměna předsedů výboru ZO činí 1 300,-Kč, měs. odměna člena ZO činí 540,-Kč 

Návrh na usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny předsedům výborů ZO ve výši 1 300,-Kč a členům ZO 

ve výši 540,-Kč dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno   
 

14.  Diskuse a závěr 

Do diskuse se nikdo nezapojil. 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 21:15 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
Příloha č. 2 – inventarizační zpráva za rok 2013 

Příloha č. 3 - návrh na vyřazení k 31.12.2013 

Příloha č. 4 - převod výsledku hospodaření VHČ 2013 

 



 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 


