
           OBEC NESOVICE

683 33 Nesovice  305
okres Vyškov

IČO 00292141
DIČ CZ00292141

                                                     63.

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

 konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Vítězslav Reška,  Ing. Petr Homola, Petr Machálek, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, 
Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: MVDr. Marie Kalinová
Občané:  -
Hosté: -

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 (byt HZ, koupaliště)
2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Uložení přípojek do obecních pozemků – Toman, Růžička
5. Schválení inventur ZŠ a MŠ
6. Žádosti ZŠ
7. Respono – dodatek smlouvy
8. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled 2014-2018
9. Žádost – Josef Ludva
10. SÚS – přestupní uzel – převod majetku obci
11. Harmonogram schůzí na II.Q/2014
12. ŘSD ČR – dodatek ke Smlouvě o spolupráci č.13-OO-0000620  
13.  OSA – licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_79473
14. Jubilanti II.Q/2014
15. Pošta
16. Diskuse a závěr
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1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO
a) Koupaliště – beze změny, nájemce zatím žádnou aktivitu neprojevil.
Návrh na usnesení č. 1a
ZO bere na vědomí tyto informace 
Výsledek hlasování: Pro: 8          Proti: 0               Zdržel se: 0
Usnesení č. 1a bylo schváleno
b) Zateplení štítové zdi bytu na HZ – majitelku sousední nemovitosti se nedaří kontaktovat; zatím 
zdarma zapůjčen vysoušeč na úpravu vlhkosti v bytě .
Návrh na usnesení č. 1b
ZO bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 8          Proti: 0               Zdržel se: 0
Usnesení č. 1b bylo schváleno

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a pan Mgr. Roman Hofr , 
zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Bronislava Hladkého 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. Žádost o uložení přípojek do obecních pozemků – p. Toman a p. Růžička
a) Bc. Jiří Toman, Letošov 25 žádá o povolení o uložení přípojky vodovodu do obecního pozemku 
p.č.1838 k.ú. Letošov – předložena smlouva o právu umístit a provést stavbu včetně dokumentace
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu umístit a provést stavbu na obecního pozemku 
p.č.1838 k.ú. Letošov  za podmínek uvedených ve smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
b) Růžička Roman, Letošov 55 žádá o vydání stanoviska pro akci „Plynofikace objektu RD“  - 
uložení přípojky plynu do obecního pozemku p.č.1838 k.ú. Letošov, v případě kladného stanoviska 
bude  předložena smlouva o právu umístit a provést stavbu včetně dokumentace
Návrh usnesení č. 4b
Zastupitelstvo obce schvaluje uložení plynové přípojky do  obecního pozemku p.č.1838 k.ú. 
Letošov -  podmínky budou uvedeny ve smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0
Usnesení č. 4b bylo schváleno.

5. Schválení inventur ZŠ a MŠ
Předložena inventarizační zpráva ZŠ a  MŠ Nesovice k 31.12.2013
Návrh usnesení č. 5
ZO schvaluje inventarizační zprávu za rok 2013 bez připomínek.
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Výsledek hlasování: Pro : 8  Proti : 0            Zdrželi se : 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Žádost ZŠ a MŠ Nesovice o vyřazení DDM a vedení účetnictví v zjednodušeném rozsahu
a)  Starosta obce předložil  členům zastupitelstva  žádost ZŠ a MŠ Nesovice o vyřazení  DDM – 
celkem 24 ks -  bude likvidovat obec.
Návrh na usnesení č. 6a
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Nesovice o vyřazení DDM / Příloha č. 2/
Výsledek  hlasování: Pro : 8      Proti : 0            Zdrželi se : 0
Usnesení č. 6a bylo schváleno.
b) Starosta obce předložil členům zastupitelstva žádost ZŠ a MŠ Nesovice o prodloužení povolení k 
vedení účetnictví v zjednodušeném rozsahu – účetní jednotka splňuje předpoklady podle zákona 
č.563/191 Sb. o účetnictví.
 Návrh na usnesení č. 6b
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  žádost  ZŠ  a  MŠ  Nesovice  o vedení  účetnictví  v zjednodušeném 
rozsahu.
Výsledek  hlasování: Pro : 8    Proti : 0      Zdrželi se : 0
Usnesení č. 6b bylo schváleno.

7. Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled 2014-2018
 a)Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2014, který je vyvěšen na 
úřední desce od 14. 3. 2014, k připomínkám.
Návrh usnesení č. 7a
ZO bere tyto informace na vědomí.
Výsledek hlasování:   Pro: 8   Proti:   0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 7a bylo schváleno
b)Starosta obce předložil členům zastupitelstva rozpočtový výhled 2014-2018 – zásadní investiční 
akce – dostavba kanalizace a ČOV – I. a II. Etapa /příloha č.3/
Návrh usnesení č. 7b
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 a 2018
Výsledek hlasování:   Pro: 8   Proti:   0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 7b bylo schváleno

8. Respono, a.s. Vyškov – dodatek ke smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
Starosta obce předložil členům zastupitelstva dodatek ke smlouvě o nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem – od 1. 1. 2014 se snižuje sleva na komunální odpad na 100 Kč/t.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem.
Výsledek hlasování:   Pro: 8    Proti:   0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

9. Žádost o zřízení parkovacího místa – p. Ludva Josef
P. Ludva Josef, Nesovice – Letošov 27 žádá o zřízení parkovacího místa před domem na vlastní 
náklady. Je třeba prověřit, zda pozemek neobsahuje žádné sítě; plochu je třeba zbudovat 
z rozebíratelného materiálu.
Návrh na usnesení č. 9
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Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Výsledek hlasování:   Pro:  8     Proti:   0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10. SÚS JMK – předání objektů do vlastnictví obce v rámci stavby Přestupní uzel Nesovice
Dle smlouvy č. 00/415ZSÚ/2008 o zajištění správy a údržby ze dne 1. 11. 2008 má JMK předat po 
pěti letech majetek do vlastnictví obce. Jedná se o tyto stavební objekty: kanalizace, přeložka 
kabelu VO, opěrné zdi, schodiště a rampa pro pěší, dešťová kanalizace, úprava splaškové 
kanalizace, rekonstrukce propustku, přeložka místního rozhlasu, veřejné osvětlení, přístřešek u 
zastávky, přístřešek nad stojanem na kola.
Návrh na usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce projednalo převzetí stavebních objektů a souhlasí s převzetím do majetku obce. 
 Výsledek hlasování:  Pro: 8      Proti:   0          Zdrželi se:  0    
Usnesení č. 10 bylo schváleno

11. Harmonogram schůzí na II.Q/2014
Předložen návrh termínů schůzí na II.Q/2014.
Návrh na usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí na II.Q/2014.
Výsledek hlasování:  Pro: 8     Proti:   0          Zdrželi se:  0    
Usnesení č. 11 bylo schváleno

12. ŘSD ČR – dodatek ke Smlouvě o spolupráci č.13-OO-0000620   
 Starosta obce předložil členům zastupitelstva dodatek ke Smlouvě o spolupráci č.13-OO-0000620 
ze dne 19.4.2010 – změna znění článku III. Podmínky a rozsah spolupráce odst. 1  (převzetí 
chodníků kolem I/50 do správy obce po ukončení stavby)
Návrh na usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o spolupráci č.13-OO-0000620   
Výsledek hlasování:  Pro:8      Proti:   0          Zdrželi se:  0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

13.  OSA – licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_79473 
Starosta obce předložil členům zastupitelstva licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních 
děl VP_2014_79473 – týká se především produkce místního rozhlasu
Návrh na usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl 
VP_2014_79473
 Výsledek hlasování:  Pro: 8      Proti:   0          Zdrželi se:  0
Usnesení č. 13 bylo schváleno  

14. Jubilanti II.Q/2014
Přeložen seznam jubilantů, rozdělení gratulantů dle domluvy -  uloženo u starosty 
Návrh na usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Výsledek hlasování:   Pro:  8     Proti:   0      Zdrželi se:  0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

15. Pošta
a) Dětský den 2014 – obec dostala nabídku od zásahové jednotky PČR na  ukázku jejich práce 
v termínu 7. 6. 2014 – kontaktovat místní složky (SDH, TJ), zda mohou v tomto termínu DD 
pořádat
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Návrh usnesení č. 15a
Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0
Usnesení č. 15a bylo schváleno.

16.  Diskuse a závěr
Kvalita práce na stavbě kanalizace, pronájem sálu KD místním složkám.

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20:45 hod.

Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – žádost ZŠ a MŠ Nesovice o vyřazení DDM
Příloha č. 3 - rozpočtový výhled 2014-2018

Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková      ………………………………….
   
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kuchtová Helena        …………………………………

                                        Bronislav Hladký           ..………………………………..

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

Zápis vyhotoven dne: 20. 3. 2014
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