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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     64. 
 

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

konaného dne 31.3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, Miroslav 

Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Petr Machálek, MVDr. Marie Kalinová 

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. Rozpočet obce na rok 2014 – po svěšení z ÚD 

5. Schválení účetní závěrky obce  

6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 

7. Uložení přípojek do obecních pozemků  

8. Zametací stroj - dotace 

9. Odkup pozemku parc. č. 1621/6 v k.ú. Nesovice  

10. Plná moc – JUDr. Miroslav Pindeš 

11. Žádost o příspěvek na telefon – p. Martinec (JSDH Nesovice) 

12. Kanalizace a ČOV 

13. Diskuse, závěr 
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1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Žádost pana Ludvy  o povolení vybudovat parkovací místo. Žádost se schvaluje, ale je 

potřeba vzít v potaz uložení sítí do nezámrzné hloubky zejména  uložení vody a parkovací 

místo vybudovat z rozebíratelného materiálu. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce souhlasí. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Ing. Helena Kuchtová a pan Mgr. Roman Hofr, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu paní Ing. Helenu Kuchtovou  

a pana Mgr. Romana Hofra, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočet obce na rok 2014 – po svěšení z ÚD  

a) Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce na rok 2014, včetně návrhu rozpočtu pro 

příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Nesovice. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen na úřední 

desce 14.3.2014 a sňat  31.3.2014. 

Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v paragrafech, dále schvaluje 

zmocnění starosty k provádění změn na jednotlivých položkách v průběhu roku. Ukládá 

účetní obce provést podrobný rozpis rozpočtu – Příloha č. 2 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

b) Návrh rozpočtu MŠ a ZŠ byl předložen současně s rozpočtem obce na rok 2014. 

Návrh usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Nesovice na rok 2014 

– Příloha č. 3 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno 

 
 

5. Schválení účetní závěrky obce  

Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 

2013 (schvalovaná účetní závěrka, inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační 

vyhlášky, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, zpráva o výsledku finanční kontroly – 

nebyly shledány žádné nedostatky)  a starostou obce byly podány doplňující informace. 
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Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad – Příloha č. 4.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 

ZŠ a MŠ předložila veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 2013 a byly 

podány doplňující informace. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Nesovice za rok 2013 bez výhrad – 

Příloha č. 5 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

7. Uložení přípojek do obecních pozemků Žádosti občanů o zřízení přípojek vody a uložení 

do obecních pozemků. Jedná se o Součkovi, č.p. 289 (parc.č. 1741/1, 1741/11), Ing. Soňa 

Dočekalová, č.p. 242 (p.č. 1741/1, 1742/2) (vše k.ú. Nesovice). Sekerkovi č.p. 110 Letošov 

(p.č. 999/1, 999/15), Svobodovi č.p. 103 Letošov (p.č. 999/1) a Klimešovi č.p. 112 Letošov 

(p.č. 999/1, 999/15) (vše v k.ú. Letošov). 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo povolení vybudovat přípojky vody jmenovaným občanům. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

 

8. Zametací stroj – dotace 

Obec chce požádat do konce května 2014 o dotaci na zametací stroj k údržbě komunikací 

v obci. Bude potřeba zpracovat studii prašnosti v obci, zjistit rozlohu komunikací k údržbě. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byly podniknuty všechny kroky k podání žádosti o dotaci. 

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

 

 

9. Odkup pozemku parc. číslo 1621/6 v k.ú. Nesovice 

Jedná se o odkupu pozemku parc. číslo 1621/6 v k.ú. Nesovice, číslo LV 848 od vlastníků za 

cenu 800,- Kč v souvislosti s majetkovým řešením pozemků v blízkosti křižovatky.  

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem pozemku parc. číslo 1621/6 v k.ú. Nesovice 

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

 

 

10. Plná moc – JUDr. Miroslav Pindeš  

JUDr. Pindešovi jsme předali podklady k vymáhání místních poplatků za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů od dlužníků.  

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením plné moci panu JUDr. Miroslavu Pindešovi  

k zastupování obce ve věcech vymáhání místních poplatků od dlužníků. 
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Výsledek hlasování:         Pro: 7             Proti: 0         Zdrželi se: 0 

 

 

 

11. Žádost o příspěvek na mobilní telefon – p. Martinec (JSDH Nesovice) 

Velitel JSDH p. Martinec žádá zastupitelstvo o projednání finančního příspěvku na používání 

vlastního mobilního telefonu pro účely JSDH Nesovice. 

Návrh usnesení č. 11 

ZO navrhuje p. Martincovi zakoupit nový telefonní přístroj, aby byla zachována kontinuita 

firemních mobilních čísel, které má obec k dispozici. Návrh pana Martince je možné znovu 

projednat po skončení smlouvy s O2, která je sjednána do 31.12.2014. 

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

 

12. Kanalizace a ČOV 

a) Byla předložena smlouva na zajištění technického dozoru investora na II. etapu kanalizace 

ve výši 190.000,- Kč bez DPH od firmy ENVI Agentura Trunda s.r.o. 

Návrh usnesení 12a 

ZO s tímto návrhem souhlasí. 

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

 

b) ZO byla předložena smlouva o dílo na SO II – dostavba kanalizace v obci Nesovice, 

předloženou sdružením Nesovice – Firesta – Ekostavby ve výši 11.782.381,46,- Kč bez DPH, 

rezerva ve výši 1.174.238,15,- Kč bez DPH. Cena celkem 12.956.619,61,- Kč bez DPH.  

Návrh usnesení č. 12b 

Zastupitelstvo obce tuto smlouvu schvaluje. 

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

 

c) Pokračují práce dle harmonogramu, občané jsou informování na internetových stránkách 

obce, i formou hlášení místním rozhlasem.  

Návrh usnesení 12c 

ZO bere tuto informaci na vědomí. 

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

 

 

 

13. Diskuse a závěr 

Harmonogram prací na výstavbě kanalizace, průjezdnost obce. 

 

 

Po projednání všech bodů programu p. starosta jednání ukončil v 19:45 hod. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2014 

Příloha č. 4 – Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2013 

Příloha č. 5 – Protokol o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2013 
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Zapsala :                     Naděžda Šafářová                …………………………………. 

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.4.2014 


