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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     16. 
 

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

konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola,  Bronislav Hladký,  MVDr. Marie Kalinová, 

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

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven: Miroslav Syřiště 

Občané:   Jiří Čunderle, Jan Krištof   
 

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

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Vyúčtování  hodů 2011 

5. Smlouva na autorský a tech.dozor investora stavby MVN Hrubé díly 

6. Žádost o pronájem sálu – MO ČSZ – 4.9. 

7. Žádost o pronájem areálu OÚ – koncert 3.9. 

8. Žádost o pronájem sálu KD – Dětský bazar (24.a 25.9.) 

9. Návrh smlouvy o pronájem pastviny – Sdružení Manner 

10.Žádost o odprodej pozemků – manž. Koneční 

11.Žádost ZŠ a MŠ o navýšení rozpočtu  

12.Žádost SDH – pronájem areálu OÚ 

13.Schválení návrhu smlouvy s KB – úvěr na kanalizaci 

14.Jubilanti – 3. čtvrtletí 2011 

15.Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 20.7.2010 –prodloužení termínu 

16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2010 

17.Informace o postupu prací – MVN Hrubé díly 

18.Informace o postupu prací  - kanalizace a ČOV 

19.Pošta 

20..Diskuze a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a) prodej pozemků – Jiří Kupka – úkol trvá 

b) připojení internetu pro hasiče – úkol trvá. 

c) hostování lunaparků na hody 2012 – úkol trvá 

d) posečení trávy – Posolda Stan., Letošov č.4 – p. starosta napíše dopis s výzvou o nápravu 

e) ředitel ZŠ – Mgr. Andrea Kupková (zást.statut. orgánu-ZŠ a MŠ Nesovice) předala na obec  

    kopii Rozhodnutí o nepřiznání výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby p. Mgr.  

    Vrbackého - starosta zajistí potřebné informace k zajištění funkce  ředitele ZŠ a MŠ   

Návrh usnesení č. 1e 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit potřebné informace k zajištění funkce 

ředitele ZŠ a MŠ Nesovice.  

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

Usnesení č. 1e bylo schváleno      

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  pan Petr Machálek  a  pan Bronislav Hladký, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Petra Machálka  a pana 

Bronislava Hladkého, zapisovatelku paní Janu Krištofovou. 

Výsledek hlasování : Pro : 8     Proti : 0     Zdrželi 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 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. Vyúčtování hodů 2011   

Jiří Čunderle a Jan Krištof seznámili členy ZO s vyúčtováním hodů 2011 -  

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování hodů 2011. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

5. Smlouva na technický a autorský dozor investora pro stavbu MVN Hrubé díly   

Smlouva o dílo na technický a autorský dozor stavby k akci „Nesovice – MVN Hrubé díly 

s firmou Atelier Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou smlouvu o dílo  s firmou Atelier Fontes Brno. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o pronájem sálu KD – MO ČSZ 

K 55.výročí založení MO Českého svazu  zahrádkářů v Nesovicích bude vzpomínkové 

odpoledne v 15,- hodin v sálu KD pro všechny občany obce – hraje JK Band. 

Návrh usnesení č.6 
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Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD na vzpomínkové odpoledne ČSZ 

Nesovice, zaplatí energie. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno.. 

 

7. Žádost o pronájem areálu OÚ na koncert 

Koncert skupiny The Rockset – 3.9. 2011/případně 2.9./ v areálu, při nepřízni počasí v sále 

KD- souhlas 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu OÚ na koncert výše uvedené skupiny – datum 

dle dohody. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o pronájem sálu KD na 11. dětský bazar 

24. a 25. září  budou pořádat maminky z Nesovic 11. dětský bazar – žádají bezplatný 

pronájem sálu KD. Z výtěžku akce věnují MŠ Nesovice 500,-Kč na výtvarné potřeby. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD na 11.dětský bazar 24.a 25.9.  

Z výtěžku akce věnují 500,- Kč na výtvarné potřeby. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Návrh smlouvy o pronájem pastviny – Občanské sdružení Manner 

Smlouva o nájmu, údržbě a zhodnocování pozemků – tzv. Malhotky  na pasení ovcí, 3 parcely  

v k.ú Letošov.   

 Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o nájmu, údržbě a zhodnocení pozemků v k.ú. Letošov 

s Občanským sdružením Manner, 683 41 Manerov 55. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10. Žádost o odprodej pozemků – manželé Koneční  

Pozemky za zahradou RD č. 101/L v k.ú. Letošov.  

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o odprodej pozemků manž. Konečných – dořeší na 

příštím ZO.  

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

Usnesení č. 10  bylo schváleno. 

 

 

11. Žádost ZŠ a MŠ  o navýšení rozpočtu 

Pro rekonstrukci školní jídelny dle přiložené nabídky technologií na 90 tis. Kč. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Nesovice o 90 tis. Kč. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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12. Žádost  SDH  -  pronájem areálu OÚ 

Rockový festival 13.8.2011 – SDH přebírá záštitu – dřívější  žádost ml.p.L Pištěláka. 

Pronájem areálu zdarma, zaplatí energie a případné škody  na majetku. 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem areálu OÚ na Rockový festival 13.8.2011, 

zaplatí energie a případné škody na majetku. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Schválení návrhu smlouvy s KB – úvěr na kanalizace 

Dlouhodobý úvěr od Komerční banky do celkové výše 12,27 mil. Kč. 

I.etapa – dofinancování investiční akce SO I – Nesovice – kanalizace a ČOV – výše úvěru 

9,43 mil. Kč se splatností 25.11.2022 

II etapa – dofinancování investiční akce SO II – dostavba kanalizace v obci Nesovice – výše 

úvěru 2,84 mil. Kč se splatností 25.6.2019. 

Členové ZO souhlasí. 

Návrh na usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s., se sídlem : Praha 1, 

Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 , IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, do celkové výše 12,27 mil. Kč. 

Úvěr – I etapa – dofinancování investiční akce „SO I – Nesovice – kanalizace a ČOV“ – výše 

úvěru 9,43 mil. Kč se splatností 25.11.2022. 

Úvěr – II etapa – dofinancování investiční akce „SO II –  Dostavba kanalizace v obci 

Nesovice“ – výše úvěru do 2,84 mil. Kč se splatností 25.6.2019. 

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

  Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

14. Jubilanti – 3. čtvrtletí 2011 

 Seznam jubilantů na 3. čtvrtletí – jmenují se členi ZO za účelem návštěv jubilantů. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí jubilanty na 3. čtvrtletí 2011 a jmenuje členy ZO za 

účelem návštěv jubilantů. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK –prodloužení termínů 

Dotace z rozpočtu JMK uzavřená 20.7.2010 na stavbu  Kanalizace a ČOV Nesovice – 

prodlužují se termíny poukázání, čerpání a vyúčtování dle Dodatku č. 1, členové ZO souhlasí.  

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z JMK uzavřené 

dne 20.7.2010 na stavbu „Kanalizace a ČOV Nesovice“ prodloužení termínů. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
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16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2010 mezi obcí a Společností pro životní 

prostředí Šeránkova 32, Brno 

 S výše uvedenou firmou byla uzavřena smlouva na zhotovení projektové dokumentace 

Biocentra Hliník v k.ú. Nesovice. Vzhledem k nálezu zvláště chráněného druhu rostlin  bylo 

nutno PD částečně přepracovat, Navýšení ceny činí 61.000,- Kč. 

Návrh na usnesení č.16 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.10.2010 a navýšení 

ceny o 61.000,- Kč 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

17. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

Ing. Homola informuje, že již začaly práce na Malé vodní nádrži Hrubé díly. 

Návrh usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na MVN Hrubé díly.  

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

 

18. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

Pan starosta informoval, že se upřesňují podklady pro Státní fond k podpisu smlouvy. 

Návrh usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu příprav stavby kanalizace a 

ČOV.v.rev. 

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

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

19. Pošta 

  

20. Diskuze a závěr 

 

-  p. Petr Machálek – návrhy na podání dotací na dětské hřiště či relaxační zónu u ZŠ – s ing.   

Homolou prohlédnou pozemky, komu patří kolem školy 

 

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

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

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

  

 

Ověřovatelé zápisu : Machálek Petr  ………………………… 

 

 

                                  Hladký  Bronislav    ………………………… 

 

 

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


