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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

71. 

 

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

  konaného dne 15. 09. 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: Adam Vágner, Lukáš Merta 

 

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 smlouvě budoucí o zřízení obslužnosti s firmou CUBESOL, s.r.o., Brno 

5. Smlouva – dotace JMK pro JSHD 

6. Žádost o koupi pozemku – manž. Pavlíkovi 

7. Dodatek  č.2 smlouvy o právu provést stavbu s ŘSD 

8. Příkazní smlouva pro PN v Dobřanech – p. Kalousek 

9. Žádost TJ Sokol o fin. příspěvek na výměnu dveří v kabinách 

10. Žádost ZŠ  Nesovice o profinancování opravy parket 

11. Žádost SDH Nesovice o pronájem areálu 

12. Rozpočtové opatření č. 8 

13. Cenová nabídka kanalizace - Firesta 

14. Diskuze a závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání nebyly úkoly ke kontrole. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a pan Petr Plavina, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Bronislava Hladkého a pana Petra 

Plavinu, 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 smlouvě budoucí o zřízení obslužnosti s firmou CUBESOL, s.r.o., Brno 

 Předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení obslužnosti s firmou CUBESOL , s.r.o., 

Brno, IČO:27678491 – položení optických sítí do pozemků obce. Samotná smlouva pak bude 

uzavřena po kolaudaci stavby a obsahuje bod, že je možno tuto budoucí službu ze strany obce 

zpoplatnit.  

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení obslužnosti s firmou 

CUBESOL , s.r.o., Brno, IČO:27678491. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva – dotace JMK pro JSDH 
 Předložena smlouva o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravu výstroje, výzbroje a 

techniky pro JSDH ve výši 25.000,- Kč 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí  neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na opravu výstroje, výzbroje a 

techniky pro JSDH ve výši 25.000,- Kč 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o koupi pozemku – manž. Pavlíkovi 

Manželé Pavlíkovi žádají o odkup pozemku p.č.1579/2 k.ú. Letošov přiléhající k RD v Letošově čp. 

99. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi nechat vypracovat znalecký posudek s přesným 

zaměřením. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Dodatek  č. 2 smlouvy o právu provést stavbu s ŘSD 

Dodatkem se narovnává nájemní vztah k pozemku p.č. 1621/6 o výměře 69m2, který přešel na 

obec Nesovice koupí tohoto pozemku. 
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Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje Dodatek  č.2 smlouvy o právu provést stavbu s ŘSD. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Příkazní smlouva pro PN v Dobřanech – p. Kalousek 
PN v Dobřanech žádá obec jako opatrovníka pana Ivana Kalouska o souhlas s disponováním 

finančními prostředky p. Kalouska po dobu pobytu v tomto zařízení. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s PN v Dobřanech.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost TJ Sokol o fin. příspěvek na výměnu dveří v kabinách 
TJ Sokol Nesovice žádá o fin. Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na dofinancování akce výměny dveří 

v kabinách u hřiště. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje fin. Příspěvek pro TJ Sokol Nesovice ve výši 15.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Žádost ZŠ  Nesovice o profinancování opravy parket 
 ZŠ  Nesovice žádá o profinancování opravy parket ve třídách v 1. poschodí v rámci rozpočtu 

(vrácené odpisy). 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje profinancování opravy parket v rámci rozpočtu ve výši 72.480,- Kč. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Žádost JSDH Nesovice o pronájem areálu  
JSDH  Nesovice žádá o pronájem areálu na okrskovou soutěž dne 4.10.2014. 

Návrh na usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu za obvyklých podmínek. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Rozpočtové opatření č. 8 

 Rozpočtové opatření č.8  - ve výdajích 150.000,- Kč přesun z položky 2212 na položky 3429 – 

69.000,- Kč, 2219 – 81.000,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ve výši 150.000,- Kč ve výdajích. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Cenová nabídka kanalizace- Firesta   

 Předložena 3. cenová nabídka na uložení šachtiček od firmy Firesta a.s. Brno – viz příloha č. 3 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku od firmy Firesta – viz. Příloha č. 3. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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14. Diskuze a závěr 

- Kanalizace a ČOV – tlačíme na dodavatele stavby, aby se zrychlilo tempo prací, lépe s námi 

komunikovali a fakturace proběhla do uzavření financování fondem, stavba byla předána v termínu 

na kolaudaci,ZO řešilo stížnosti občanů na zhotovitele stavby  

- ZŠ Nesovice  - oznámení o ředitelském volnu ve dnech 30.-31.10.2014 z důvodu oprav podlah 

- renovace parket na KD – byla zahájena oprava na podiu, oprava sálu bude dokončena do 

9.10.2014 

- proběhlo výběrové řízení na zametací stroj – žádost o dotaci podána – po schválení bude muset 

být vyčerpána do konce roku 2014  

- JSDH – p. Martinec zaslal svůj nesouhlas s postojem ZO k technickému stavu Tatry, ZO bude řešit 

technický stav vozidla po provedení STK, vozidlo se nebude odhlašovat 

- nová kronikářka obce – p. Simona Trundová převzala funkci kronikářky po p. Paláskové. ZO 

ukládá místostarostovi zajistit kopie kronik od roku 1988 z MZA. 

- uzavírka úseku  silnice Rousínov – Tučapy – objízdná trasa pro nákladní vozidla vede po krajské 

komunikaci přes Nesovice na Vyškov (cca 1 rok) – bylo nám pouze oznámeno JMK bez možnosti 

vyjádření 

 

 

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

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č.2 – rozpočtové opatření č.8 

Příloha č. 3 – krycí list nabídky ze dne 28.9.2014 – Firesta (sdružení Nesovice) 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 18.9.2014 

 


