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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     62. 
 

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

konaného dne 24.2. 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, Petr Machálek (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Bronislav Hladký 

Občané: - David Bezděk 

 
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. Inventury – jmenování likvidační komise 

5. Přísedící soudce pro Okresní soud ve Vyškově 

6. Žádost farnosti Milonice 

7. Žádost TJ Sokol – oddíl kopané 

8. Žádost OZP Bučovice 

9. Koupaliště  

10. Kanalizace a ČOV – informace 

11. Diskuze, pošta 

12. Závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Ve věci zateplení bytu na tzv. „hasičce“ čp.115 jsme požádali o součinnost manžele 

Fendrychovi, jejichž dům sousedí s touto budovou, aby mohla proběhnout prohlídka těchto 

prostor a případně bylo dohodnuto, za jakých podmínek by proběhlo zateplení štítové stěny. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní MVDr. Marie Kalinová a pan Petr Plavina, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu paní MVDr. Marii Kalinovou  

a pana Petra Plavinu, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. 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. 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. Inventury – jmenování likvidační komise   

Likvidační komise ve složení Ing. Petr Homola, pan Petr Plavina, paní MVDr. Marie 

Kalinová a pan Mgr. Roman Hofr se sejde ve čtvrtek 6.3.2014 v 15 hod. 

 Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto návrhem. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Přísedící soudce pro Okresní soud ve Vyškově 

Předseda okresního soudu poslal žádost o navržení a následnou volbu přísedících pro Okresní 

soud ve Vyškově.  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce zatím nenavrhlo žádného kandidáta, případné návrhy na příštím ZO.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost farnosti Milonice 

Římskokatolická farnost Milonice žádá obec Nesovice o finanční příspěvek ve výši 2.300,- 

Kč na zakoupení přenosného reproduktoru s mikrofonem, který by byl využíván zejména při 

pohřbech duchovním správcem farnosti, tak i řečníky z řad obce. Pro potřeby obce by jej bylo 

možné kdykoli bezplatně zapůjčit. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce příspěvek ve výši 2.300,- Kč schvaluje. 

Výsledek hlasování: Pro : 7      Proti : 1            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Žádost TJ Sokol – oddíl kopané 

TJ Sokol Nesovice – oddíl kopané žádá o bezplatný pronájem sálu KD, o sponzorský dar do 

tomboly a úhradu hudební produkce na Sportovním plese. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční příspěvek 3.000,- Kč na pronájem sálu, poskytnutí 

daru do tomboly a uhrazení faktury za hudební produkci ve výši 6.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8       Proti:   0      Zdrželi se:  0 
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Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

8. Žádost OZP 

Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí o.s. žádá o poskytnutí finančního 

příspěvku na pomoc zdravotně postiženým. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Koupaliště 

Zasedání se zúčastnil pan David Bezděk, který má pronajaté koupaliště, aby se vyjádřil  

k současnému stavu. Zastupitelstvo obce má výhrady k pozdním úhradám faktur  

a neutěšenému stavu koupaliště. Pan Bezděk slíbil nápravu a zlepšení komunikace. Do konce 

měsíce března sepíše seznam oprav, se kterými by mohli pomoci zaměstnanci obce. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce souhlasí s těmito opatřeními. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Kanalizace a ČOV  

11.3.2014 v 8:15 hod. se bude konat v zasedací místnosti OÚ jednání ohledně křižovatky – 

změna stavby před dokončením. Poté jednání týkající se signalizačního zařízení. 

12.3.2014 se uskuteční další kontrolní den kanalizace a ČOV. Stavba pokračuje, kopou se 

přípojky. Mohou být částečně uzavřeny některé úseky komunikací. Každé toto omezení bude 

oznámeno na internetu a místním rozhlasem. Koncem května by se mohlo začít s úpravou 

základních povrchů komunikací. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

 

11. Diskuze, pošta 

11a) Schválení  finančního příspěvku na hudební produkci na Mysliveckém plese ve výši 

3.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 11a) 

ZO schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 11a bylo schváleno 

 

11b) Schválení finančního příspěvku SDH Nesovice na dětský maškarní karneval ve výši 

1.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 11b) 

ZO schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč a úhradu hudební produkce ve výši 3.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 11b bylo schváleno 

 

11c) Z důvodu bezproblémového přístupu do sklepů pod oběma garážemi pč.st. 244 a 245 

převede obec do svého vlastnictví pč. 999/17 o výměře 37m2, vzniklou dle geometrického 

plánu z pč. 999/16. 
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Návrh usnesení č. 11c) 

ZO souhlasí s tímto řešením. 

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

Usnesení č. 11c bylo schváleno 

 

11d) Oznámení maminek z Nesovic o konání dětského bazaru ve dnech 26. – 27.4.2014. 

S paní Hřebíčkovou a paní Kouřilovou budou projednány podmínky pronájmu sálu KD na 

tuto akci. 

Návrh usnesení č. 11d) 

Zastupitelstvo souhlasí s tímto návrhem. 

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

Usnesení č. 11d bylo schváleno 

 

11e) Žádost SDH Nesovice o pronájem venkovního areálu a ostatní související činnosti na 

akci „Pálení čarodějnic“ a o finanční příspěvek na tuto akci. 

Návrh usnesení č. 11e) 

ZO odsouhlasilo pronájem areálu na tuto akci a ostatní související činnosti a finanční 

příspěvek ve výši 1.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 11e bylo schváleno 

 

11f) Kronikář obce Nesovice. Na tuto funkci byla navržena paní Blanka Homolová. 

Návrh usnesení č. 11f)  

ZO souhlasí, aby funkci kronikářky vykonávala paní Blanka Homolová. Je potřeba dořešit 

s paní Paláskovou předání. 

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

Usnesení č. 11f bylo schváleno 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 
 

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

    

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

 

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

 

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


