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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

69. 

 

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

  konaného dne 04. 08. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová, Petr Plavina, Ing. Helena 

Kuchtová, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký (viz prezenční listina – příloha č. 

1) 

Omluveni: Petr Machálek 

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  

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu  

4. Smlouva o právu provést stavbu – pí. Karafiátová (přípojka vody) 

5. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 

6. Příloha č. 2 – zvýšení počtu nádob na bio  

7. Pozemek u Kašpárkového 

8. Žádost realitní kanceláře Remax o vyjádření obce k uložení sítí 

9. Žádost p. Vinklárkové o odpuštění poplatku OČOV 

10. Žádost KPŠ při ZŠ Nesovice o pronájem sálu na dětský bazar 

11. Jmenování komise pro výběrové řízení – zametací stroj 

12. Diskuze a závěr 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání nebyly úkoly ke kontrole. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a pan Miroslav Syřiště, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 2 
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Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Bronislava Hladkého a pana Miroslava 

Syřiště, 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. Smlouva o právu provést stavbu – pí. Karafiátová (přípojka vody) 

 Smlouva o právu provést stavbu (přípojku vody k RD Letošov čp. 147) na obecním pozemku k.ú. 

Letošov p.č. 1836. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu za podmínek uvedených v bodu IV. 

Smlouvy. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 
a) rozpočtové opatření č.5 – v příjmech i ve výdajích povýšení o 91.500,- Kč /přeplatky energií/ 

Návrh usnesení č. 5a 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve výši 91.500,- Kč. /příloha č. 2/ 

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

Usnesení č. 5a bylo schváleno. 
b) rozpočtové opatření č.6 – v příjmech i ve výdajích povýšení o 104.500,- Kč /dotace na mzdy VVP/ 

Návrh usnesení č. 5b 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ve výši 104.500,- Kč. /příloha č.3/ 

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

Usnesení č. 5b bylo schváleno. 
c) rozpočtové opatření č.7– ve výdajích  a financování snížení o 13.500.000,- Kč / režim PDP 

z kanalizace/ 

Návrh usnesení č. 5c 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ve výši 13.500.000,- Kč. /příloha č. 4/ 

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

Usnesení č. 5c bylo schváleno. 

 

6. Příloha č. 2 ke Smlouvě o nakládání  s biologicky rozložitelným odpadem – zvýšení počtu 

nádob na bio (o 1 ks) 

Příloha č. 2 obsahuje specifikaci ceny a počtu sběrných nádob v obci od 1.7.2014 při svozu 26x za 

rok. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě o nakládání  s biologicky rozložitelným 

odpadem. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Pozemek u Kašpárkového 
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Místním šetřením na obecním pozemku p.č. 1740/1 v k.ú. Nesovice mezi nemovitostí p. Ladislava 

Kašpárka, Nesovice čp. 302 (jeho zahradou) a pozemkem p.Martina Hřebíčka (dvorem) se dospělo 

k těmto skutečnostem: 

a) Z vyhotoveného geom.zaměření vyplývá, že pan Vlad. Kašpárek svým plotem a opěrnou 

zídkou zasahuje do obecní cesty, která se v současnosti nepoužívá. Zastupitelstvo se rozhodlo, že na 

tuto skutečnost pana Vlad. Kašpárka upozorní. V případě, že by došlo někdy v budoucnu 

k opětovnému používání cesty, musí pan Kašpárek, případně nový nabyvatel výše uvedené nemovi-

tosti, svůj plot a opěrnou zídku uvést do souladu s katastrální mapou a polní cestu p.č. 1740/1  v k.ú. 

Nesovice neprodleně uvolnit na své náklady. 

b) Dále ZO ukládá starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání s p. Martinem Hřebíčkem a 

požádat ho o odkoupení části jeho pozemku tak, aby tato cesta (p.č. 1740/1) byla v nejužším místě 

rozšířena na maximální možnou šířku. V současné chvíli je dle měření v katastrální mapě šířka 

v nejužším místě pouze 1,8 m. 

c) Dále ZO ukládá starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání se současnými majiteli po-

zemků před RD p.Kašpárka, Kouřila, Milarových, Sádlíkových, Pavlíků  tak, aby došlo k napravení 

hranic místní komunikace p.č. 1741/1  v k.ú. Nesovice v úseku od Přikrylového (čp. 183) 

k Hřebíčkovému (čp. 290), neboť se zjistilo, že soukromé pozemky zasahují do místní komunikace.   

Návrh usnesení č. 7 

ZO ukládá starostovi a místostarostovi vstoupit v jednání se současnými majiteli pozemků, zadat 

zpracování geometrického plánu  a o výsledku jednání informovat na příštím zasedání. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Žádost realitní kanceláře Remax o vyjádření obce k uložení sítí 

Zástupce RK Remax žádá o souhlas k uložení sítí k pozemku pč. 34/3 k.ú. Nesovice do 

přiléhajícího obecního pozemku pč. 1741/1. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uložením sítí do obecního pozemku pč. 1741/1 k.ú. Nesovice za 

předpokladu, že je to technicky možné a před uzavřením smlouvy o uložení sítí bude obec 

vyžadovat vyjádření projektanta, že sítě odpovídají příslušným normám.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost p. Vinklárkové o odpuštění poplatku OČOV 

P. Vinklárková, Nesovice 330 žádá o odpuštění placení poplatku OČOV, vzhledem k tomu, že má u 

domu vybudovaný septik, který se vyváží. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce neschvaluje odpuštění poplatku. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost KPŠ při ZŠ Nesovice o pronájem sálu na dětský bazar 

KPŠ při ZŠ Nesovice žádá o pronájem sálu na dětský bazar v termínu 20.-21.9.2014 a o příspěvek 

na úhradu nákladů spojených s touto akcí. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sálu v uvedeném termínu a příspěvek do výše 1.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Jmenování komise pro výběrové řízení – zametací stroj 

Navrženi členové do výběrové komise pro akci „Snížení prašnosti v obci“ /zametací stroj/ - MVDr. 
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Marie Kalinová, Bronislav Hladký, Miroslav Syřiště; náhradníci – Vítězslav Reška, ing. Petr 

Homola. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování členů do výběrové komise pro akci „Snížení prašnosti 

v obci“ /zametací stroj/ - MVDr. Marie Kalinová, Bronislav Hladký, Miroslav Syřiště; náhradníky – 

Vítězslav Reška, ing. Petr Homola. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Diskuze a závěr 

- Kanalizace a ČOV – během prázdnin stavba nabírá zpoždění, požadujeme od stavitele podrobný 

rozpis týdenních prací až do konce stavby, ve středu 6.8.2014 kontrolní den 

- křižovatka I/50 – Chodecké SSZ je plně funkční, z JMK přislíbena dotace, zatím v jednání. 

Chodník k přechodu bude upraven v rámci stavebních prací na přejezdu. K ukončení stavby by 

mělo dojít k 31.10.2014 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20.00 hod. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č.2 – rozpočtové opatření č.5 

Příloha č.3 – rozpočtové opatření č.6 

Příloha č.4 – rozpočtové opatření č.7 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:        Bronislav Hladký             ………………………………… 

 

                                            Miroslav Syřiště           ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 8. 8. 2014 

 


