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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

18. 

 

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

  konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Miroslav Syřiště, Lenka Knapová, Oldřiška Kiliánová, 

Ing. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka,   (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Zdeněk Martinec, František Machálek  

Občané: V. Knap, Kazimírovi, H. Kuchtová, J. Žďárek 

Hosté:  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- zpomalovací pásy za školou 

- prodej pozemků 

- nabídka na odprodej budovy autoservisu čp. 322 

4. Rozpočtové opatření č. 5 

5. Žádost o prodej pozemku - Kazimírovi 

6. Smlouva o dílo č. 31/08/2015 - LABTECH 

7. Veřejnoprávní smlouva č. 14/2016/KPPP – MěÚ Bučovice 

8. Smlouva o podmínkách napojení plyn. zařízení a smlouva o  smlouvě budoucí nájemní - RWE 

9. Dopis – Charita Bučovice 

10. Změnové listy – kanalizace 

11. Žádost o prodej pozemku – Neničkovi 

12. Smlouva o dílo – JM DEMICARR 

13.  JSDHO – okrsková soutěž v areálu 

14. Harmonogram schůzí zasedání ZO na IV. čtvrtletí 2015 

15. Návrhy hřiště u školy 

16. Pošta – dopis náměstka hejtmana Jihomoravského kraje  

17. Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a paní Oldřiška Kiliánová, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Michala Kupku a paní Oldřišku 

Kiliánovou, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) zpomalovací pásy – po schválení projektu u PČR, bude následovat další řízení u příslušných 

institucí.  

b) prodej pozemků – záměry vyvěšeny, probíhá řízení (geometři, odhad), pouze  u p.č. 966/1 bude 

řešen na příštím ZO. 

c) nabídka na odprodej budovy autoservisu čp. 322– zatím se lokalita nejeví jako vhodná 

investice pro obec 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 5 
Předloženo RO č. 4  - navýšení příjmů o 21.300 Kč (vstupné koupaliště) a navýšení výdajů o 21.300,- 

Kč (opravy MR,VO, voda koupaliště) /příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o prodej pozemku - Kazimírovi 

Předložena žádost manželů Kazimírových o odkup pozemku p.č. 966/1 a 966/2 v k.ú. Letošov nebo 

jejich částí .  Viz. Bod 3b.  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o dílo č. 31/08/2015 - LABTECH 

Předložena Smlouva o dílo č. 31/08/2015 – s firmou LABTECH s.r.o. Brno o odběru a analýze od-

padních vod v ČOV  Nesovice na dobu neurčitou v cenách dle kalkulací na příslušný rok. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o dílo č. 31/08/2015.. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Veřejnoprávní smlouva č. 14/2016/KPPP – MěÚ Bučovice 

Předložena Veřejnoprávní smlouva č. 14/2016/KPPP na úseku přenesené působnosti – projednávání 

přestupků  s MěÚ Bučovice na dobu neurčitou. Stávající Veřejnoprávní smlouva končí k 31.12.2015. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2016/KPPP s MěÚ Bučovice. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Smlouva o podmínkách napojení plyn. zařízení a sml. o  smlouvě budoucí nájemní - RWE 

Předložena Smlouva o podmínkách napojení , o spolupráci a součinnosti při realizaci plyn. zařízení  

a smlouva o  smlouvě budoucí nájemní  č. 9415001881/162813 s RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad 

Labem – prodloužení plynovodu v lokalitě Žleby 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o podmínkách napojení , o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plyn. zařízení  a smlouva o  smlouvě budoucí nájemní  č. 9415001881/162813. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Dopis – Charita Bučovice 

Byl předložen dopis s prosbou o finanční podporu na nákup vozu pro pečovatelskou službu 

Bučovice. Vzhledem k uzavření Veřejnoprávní smlouvy na zajištění sociálních služeb s Bučovicemi, 

vyčkáme na jednání města Bučovice s vedením Charity. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Změnové listy – kanalizace 

Předloženy změnové listy č. 09 až 14 k 1. etapě kanalizace – dodatek č.2  a změnový list č. 01 k 2. 

etapě kanalizace – dodatek č. 1 – změny budou hrazeny z rezervy projektu. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje   změnové listy č. 09 až 14 k 1. etapě kanalizace – dodatek č.2  a 

změnový list č. 01 k 2. etapě kanalizace – dodatek č. 1 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 1 (Kupka Michal)       Zdrželi se: 1 (Homola Petr) 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Žádost o prodej pozemku - Neničkovi 

Předložena žádost manželů Neničkových o odkup části pozemku p.č. 1757 k.ú. před jejich RD. 

Žádost bude  projednána s žadateli osobně a na příštím ZO je možno toto dořešit.  

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Smlouva o dílo č. D036/2015 - JM DEMICARR 

Předložena Smlouva o dílo č. D036/2015 - JM DEMICARR s.r.o. Slavkov u Brna na opravu spor-

toviště – povrch tenisových kurtů dle předloženého rozpočtu. 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce  schvaluje Smlouvu o dílo č. D036/2015. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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13. JSDHO – okrsková soutěž v areálu 

JSDHO Nesovice žádá o připravení areálu včetně mobiliáře a ozvučení na II. kolo okrskové soutěže 

ve štafetě dne 2.10.2015. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

14. Harmonogram schůzí zasedání ZO na IV. čtvrtletí 2015 

Byl předložen Harmonogram schůzí zasedání ZO na IV. čtvrtletí 2015 

Návrh usnesení č.14 

Zastupitelstvo obce schvaluje Harmonogram schůzí zasedání ZO na IV. čtvrtletí 2015. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Návrhy hřiště u školy 

Byl předložen návrh možné podoby hřiště u školy k připomínkování – navržen park k aktivnímu 

využití – atletický ovál s travnatým hřištěm, outdoor  fitness, steetball, skatepark, dětské hřiště, 

odpočinková zóna . 

Připomínky k zapracování – hřiště pro školu nad terénem a oplocené,  60 m dráha, parkoviště, 

zvážit odkup přilehlých pozemků na zvětšení plochy parku – p. K. Kupka pověřen jednáním 

s majiteli pozemků 

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. Pošta 

- dopis náměstka hejtmana Jihomoravského kraje v souvislosti s problematikou financování 

sociálních služeb – již vyřešeno - naše obec má podepsanou veřejnoprávní smlouvu s Bučovicemi 

- Malhotky – Lesy ČR  podaly námitky s vyhlášení NPP 

Návrh usnesení č.16 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

17. Diskuse a závěr 

- přípojky kanalizace – připojeno asi 200 domácností, připojena škola, školka, DS, čp. 158 

- oprava hasičky -  prověřit rozpočet, snížení podlahy, oprava kanálu (Syřiště+ Martinec) 

- pracovní verze provozu sportovišť od 2016 – návrh 

- setkání důchodců – 4.10.2015 

- oprava světel na Žlebech 

- beseda s p. Králem ve škole – 29.9.2015 

- cesta u bytovek 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 20.10 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.5 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Mgr. Michal Kupka       ………………………………… 

 

                                          Oldřiška Kiliánová        ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 23. 9. 2015 

 


