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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     12. 
 

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

konaného dne 9. 5. 2011, od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola,  Bronislav Hladký,  Miroslav Syřiště, MVDr. 

Marie Kalinová, Mgr. Roman Hofr, Ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina, Petr Machálek 

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven:  ---- 

Občané:     ----   
 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00  hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program: 
1. Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Ukončení výběrového řízení na zhotovitele kanalizace – uzavření smlouvy 

5. Směna pozemků mezi obcí Nesovice a MS Pláňava 

6. Otvírání obálek – MVN Hrubé díly – 10.5.2011 Ateliér Fontes Brno  

7. Moţnost uzavření smlouvy s E.ON na fixaci cen el.energie do r.2012    

8. Odprodej pozemků Ţleby   

9. Rozpočtové opatření  č. 5 

10.Jubilanti 2.čtvrtletí 2011 

11.Povodňový plán - aktualizovaný 

12.Slavnostní otevření víceúčelového hřiště – informace 

13.Pošta 

14.Diskuse a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a) plynovodní  přípojka Pod hradem -  p. David Nezdařil-po vybudování  investorem a 

zpětným odkupem RWE  bude rozdílná cena předloţena ZO k řešení – úkol trvá.  

Návrh usnesení č. 1a 

Zastupitelstvo obce ukládá dořešit plynovodní přípojku Pod hradem po vybudování JMP,a.s. 

Výsledek hlasování:  Pro : 9    Proti : 0    Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

b) připojení internetu pro hasiče – jedna nabídka, zjistí se další, úkol trvá. 

Návrh usnesení č. 1b 

Zastupitelstvo obce  ukládá zjistit další nabídky pro připojení internetu pro hasiče. 

Výsledk hlasování:  Pro : 9        Proti : 0    Zdrţeli se : 0 

c) provoz víceúčelového hřiště – dořeší se na příštím ZO 

Návrh usnesení č. 1c 

Zastupitelstvo obce ukládá dořešit provoz víceúčelového hřiště na příštím ZO. 

Výsledek hlasování: Pro : 9        Proti : 0     Zdrţeli se : 0 

         

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  paní Ing. Helena Kuchtová  a  pan Petr  Machálek, 

zapisovatelem paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu paní ing. Helenu Kuchtovou a pana 

Petra Machálka  a zapisovatelkou  paní Janu Krištofovou. 

Výsledek hlasování : Pro : 9     Proti : 0     Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 2 bylo scháleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Bylo přistoupeno ke 

hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání   ZO dle předloţeného návrhu.  

Výsledek hlasování : Pro  9        Proti : 0             Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Ukončení výběrového řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV  

Podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem bude ukončeno výběrové řízení na akci   

kanalizace a ČOV Nesovice – fi  MORAVOSTAV BRNO. 

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy se zhotovitelem  kanalizace a ČOV  

Nesovice –firma MORAVOSTAV BRNO a ukončuje tímto výběrové řízení. 

Výsledek hlasování : Pro :  9       Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5. Směna pozemků mezi  obcí  a  MS Pláňava   

Část původní cesty u myslivecké chaty MS Pláňava – p.č. 160/3 o výměře 287 m2 a st.pa. č. 

250 díl a) o výměře 20 m2 v majetku obce – návrh na směnu pozemků - ZO souhlasí s  

vyvěšením veřejné nabídky. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení veřejné nabídky na směnu pozemků mezi obcí a MS 

Pláňava na výše uvedené výměry.  

Výsledek hlasování : Pro : 9       Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Otvírání obálek – MVD Hrubé díly – 10.5.2011 Atelier Fontes Brno 

Do komise na otvírání obálek  pro veřejnou zakázku na stavební práce MVD Hrubé díly byli 

navrţeni p. Vítězslav Reška, ing. Petr Homola a ing. Helena Kuchtová dne 10.5.2011 

v Atelier Fontes Brno. Členové ZO souhlasí. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou  komisi na otvírání obálek pro veřejnou zakázku 

na stavební práce MVD Hrubé díly dne 10.5.2011 v ATELIER Fontes Brno.   

Výsledek hlasování : Pro :  9       Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

. 

7. Možnost uzavření smlouvy s E-ON na fixaci cen el.energie 

Návrh smlouvy o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny  na rok 2012 – produkt řady Small   

business. Členové ZO  souhlasí. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny pro 

produkty řady Small business pro rok 2012. 

Výsledek hlasování : Pro :  9       Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Odprodej pozemků – Žleby 

Pozemky na Ţlebách – parc.č. 1982 o výměře 568 m2 a parc.č. 1984/3 o výměře 1537 m2- po 

vyvěšení veř. nabídky byly schváleny k odprodeji. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků na Ţlebách parc.č. 1982 a 1984/3 celkem o 

výměře 2105 m2 za cenu 500,-Kč/m2. 

Výsledek hlasování : Pro : 9       Proti : 0              Zdrţeli se : 0 

 

9. Rozpočtové opatření č. 5 

V příjmech bude zvýšení příjmů  o 32 200,- Kč a zvýšení ve výdajích o  32 200,-Kč – dle 

přílohy č. 2. 

   

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – v příjmech i výdajích - příloha č. 2. 

Výsledek hlasování : Pro :  9       Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

10. Jubilanti – 2. čtvrtletí 2011  

Seznam jubilantů na 2. čtvrletí 2011- ZO bere na vědomí 

Návrh usnesení č. 10 
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Zastupitelstvo obce  bere na vědomí seznam jubilantů na 2. čtvrtletí 2011 a jmenuje členy ZO 

za účelem návštěvy těchto občanů. 

Výsledek hlasování:  Pro : 9        Proti :  0           Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Povodňový plán – aktualizovaný 

Byl aktualizován povodňový plán Obce Nesovice – pasáţ c). 

Návrh   usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje  aktualizovaný Povodňový plán obce Nesovice.  

Výsledek hlasování:  Pro : 9        Proti:  0            Zdrţeli se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

                                        

12. Slavnostní otevření víceúčelového hřiště 

Dne 19.5.2011 bude kolaudace víceúčelového hřiště a sociálního zařízení a 28.5.2011 bude 

slavnostní otevření. Budou pozváni zástupci firem, kteří  se na vybudování hřiště podíleli. 

Na věcné dary při sportovních turnajích při otevření víceúčelového hřiště obec přispěje 

částkou 5 tisíc korun. 

Návrh na usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o otevření víceúčelového hřiště dne 28.5.2011 

a schvaluje částku 5 000,- Kč na věcné dary při sportovních turnajích na otevření 

víceúčelového hřiště.  

Výsledek hlasování:  Pro: 9         Proti:  0           Zdrţeli se: 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

13. Pošta a ostatní 

a) nákup konvektomatu do jídelny MŠ Nesovice – bude navýšen rozpočet ZŠ o 36 tis. Kč. 

 Návrh na usnesení č. 13a 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 36 tis. Kč na nákup 

konvektomatu do jídelny MŠ. 

Výsledek hlasování:  Pro: 9       Proti:  0           Zdrţeli se: 0 

Usnesení  č. 13a  bylo schváleno 

b) ZŠ a MŠ Nesovice ţádá o uzavření školy a školky na dobu prázdnin- od 1.7.do 31.8.2011   

Členové ZO souhlasí. 

Návrh usnesení č.  13b 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření ZŠ a MŠ Nesovice na dobu prázdnin,tj.od 1.7.2011 do 

31.8.2011.  

Výsledek hlasování:  Pro:  9       Proti:  0           Zdrţeli se:  0 

Usnesení č. 13b bylo schváleno 

 

Diskuse: ---- 

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

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.5 

Zapsala :                    Krištofová Jana ……………………………….. 

 

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

                                  Petr Machálek     …………………………….. 

 

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


