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                                                    13. 
                                               

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

          dne 30.5.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,  Bronislav Hladký, Miroslav Syřiště, ing. Helena Kuchtová,    

                      Petr Plavina ,  ing. Homola Petr, MVDr.Kalinová Marie 

                      /viz. Prezenční listina –   příloha  č.1/ 

Omluveni : Mgr.Hofr Roman, Machálek Petr 

Nepřítomni  : --- 

Hosté : --- 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
     Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,oo hod. starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program : 

 
1.   Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4.   Směna pozemků mezi obcí a MS Pláňava – schválení po veřejné nabídce 

5.   Informace o MVN Hrubé díly otvírání obálek a výběr dodavatele stavby 

6.   Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

7.   Provoz víceúčelového hřiště - návrhy 

8.   Smlouva o dílo – MVN Hrubé díly 

9.   Pošta 

10. Diskuze a závěr 
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1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
 a/ plynovodní přípojka v části obce Pod hradem – p. David Nezdařil – po vybudování 

investorem a zpětným odkupem RWE bude rozdílná cena předloţena ZO k řešení – úkol 

trvá 

     b/ připojení internetu pro hasiče  – úkol trvá 

      Návrh na usnesení č.1 
      Zastupitelstvo obce ukládá p. Miroslavu Syřišťovi zjistit další moţnosti  k  připojení  

       internetu pro SDH  

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

      Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni p. Petr Plavina  a p. Bronislav Hladký, 

zapisovatelem paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky. 

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Petra Plavinu a pana 

Bronislava Hladkého a  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

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 

k hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dle předloţeného návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Směna pozemků mezi obcí a MS Pláňava  
Jedná se o směnu pozemků obce p.č. 160/3 o výměře 287 m2 a p.č. st.250, díl a/ o výměře 

20 m2 vzniklé na základě geometrického plánu č. 170-21/2011 z p.č. 160 v k.ú. Letošov, 

zapsaného pro k.ú. Letošov na LV č.1 Obce Nesovice. Veřejná nabídka byla vyvěšena 

10.5.2011 a sňata dne 27.5.2011. 

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi obcí a MS Pláňava dle veřejné 

nabídky / Příloha č.2/ 

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

Usnesení č. 4  bylo schváleno 
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5. Informace o MVN  Hrubé díly, otvírání obálek a výběr dodavatele 

stavby 
Výběrového řízení se zúčastnili členové ZO : ing. Kuchtová Helena, ing.Homola Petr a 

Reška Vítězslav. Nejvýhodnější nabídku dle schválených kriterií předloţila firma 

Ekostavby  a.s.Brno .  

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně MVN  Hrubé díly a výběru 

dodavatele stavby Ekostavby a.s.Brno.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

6. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 
Informace o přípravě stavby kanalizace a ČOV podal starosta obce. V současné době se 

doplňují podklady pro prováděcí projekt a se zhotovitelem se prochází část stavby od 

silnice I/50 směrem k Vyškovu / Nesovice, N. Zámky/.  O změnách se vedou záznamy na 

tzv. výrobních výborech  a pro Fond se připravují změnové listy. Je to z důvodu reagování 

na současnou zastavěnost obce. / křiţovatka/. Je nutné převést pozemek p.č. 1627/37 

v k.ú. Nesovice od TJ Sokol do majetku obce. 

Návrh usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně přípravy stavby kanalizace a ČOV 

a schvaluje převod pozemku p.č. 1627/37 do majetku obce. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

7. Provoz víceúčelového hřiště – návrhy 
Pan starosta přednesl návrh na provoz víceúčelového hřiště- tento návrh bude vyvěšen na 

stránkách obce a předán všem zaměstnancům a zastupitelům . Zastupitelé k tomuto návrhu 

nemají připomínky s tím, ţe po tříměsíčním provozu  popř. před zimním obdobím se 

k systému provozování hřiště vrátí na jednání ZO. 

     Návrh na usnesení č.7 
      Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi  zveřejnit   návrh na provoz  

      víceúčelového hřiště , vyhotovit provozní řád a  zajistit vyvěšení na stránky obce 

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

      Usnesení č.7  bylo schváleno 

8. Smlouva o dílo – MVN Hrubé díly 
Zastupitelstvu obce byla předloţena smlouva o díly na MVN Hrubé díly s firmou 

Ekostavy Brno. 

Návrh na usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na MVN Hrubé díly s firmou Ekostavby a.s. 

Brno. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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9. Pošta 
a/ Ţádost paní Jany Mohelské o prošetření stavu komunikace a opěrné zídky u jejího 

rodinného domku čp.66 v N. Zámcích. 

Návrh na usnesení č.9a 
Zastupitelstvo obce ukládá p.Ing. Homolovi zjistit, zda se jedná o obecní pozemky, dále 

ukládá starostovi obce p. Reškovi zjistit moţnosti dotace na povodně z  JMK Brno a  

zpracovat fin. vyjádření částky na opravu. 

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

Usnesení č. 9a bylo schváleno 

 
b/ Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nesovice k 30.4.2011 

Rozpočet byl 1.050.000,- Kč. K 30.4.2011 bylo vyčerpáno 333.057,-Kč. /Příloha č.3/ 

Návrh na usnesení č.9b 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu základní školy a mateřské školy  

Nesovice k 30.4.2011  

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

Usnesení č. 9b bylo schváleno 

 
c/ Ţádost Základní školy a mateřské školy Nesovice, PO o vyřazení škrabky brambor  

v hodnotě 12.138,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 9c 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení škrabky brambor v hodnotě 12.138,- Kč z majetku 

školní jídelny k 31.5.2011 

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

Usnesení č. 9c bylo schváleno 

 
d/ Ţádost SDH Nesovice o bezplatný pronájem areálu, zapůjčení stolů a lavic , dále o 

proplacení hudby a sponzorský dar na akci – dětský den dne 11.6.2011 od 14 hod.  

Návrh na usnesení č. 9d 
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem areálu, zapůjčení stolů a lavic, dále 

proplacení účtenek do výše 1.000,- Kč na dárky pro děti. Příspěvek na hudbu neschvaluje, 

doporučuje SDH  vyuţít obecní aparaturu zdarma. 

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

Usnesení č. 9d bylo schváleno 

 
e/ Oznámení paní Kateřiny Čechové – Salon Neroli o pronajímání pronajatých prostorů 

p.Lence Nezdařilové a p. Patriku Nezdařilovi od května 2011 

      Návrh na usnesení č.9e 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy  p. Čechové s dalšími 

nájemníky a zároveň ji poţádá o  finanční vyrovnání mezi současným nájemcem 

p.Čechovou a novými podnájemníky. 

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

Usnesení č. 9e bylo schváleno 
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10.  Diskuze a závěr 
 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,15 hod 

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

Příloha č.2 – Veřejná nabídka na směnu pozemků 

Příloha č.3 –  Čerpání rozpočtu ZŠ a MŠ Nesovice 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :                      Přibilíková Vladislava   ………………………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Plavina Petr                   ……………………………………….. 

                                  

 

                                     Bronislav Hladký           ……………………………………….. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


