
 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    17. 
                                               

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

          dne 22.8.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,  Miroslav Syřiště, ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina,   

                       ing. Petr Homola  , Mgr.Roman Hofr, 

                       /viz. Prezenční listina –   příloha  č.1/ 

Omluveni : Bronislav Hladký, Petr Machálek, MVDr.Kalinová Marie 

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.   Schválení smlouvy po veřejné nabídce – občanské sdruţení Manner 

5.   Ţádost o odkup pozemků – manţelé Maruškovi 

6.   Rozpočtové opatření č.7 

7.   Dohoda o vypořádání nájemného VaK 

8.   Dodatek  č.1a Příloha č.2 ke smlouvě č.11 – Respono a.s. Vyškov 

9.   Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

10. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

11.  Pošta 

12. Diskuze a závěr 
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1. Kontrola usnesení z minulého ZO 
a/ prodej pozemků – manţelé Kupkovi – úkol trvá 

b/ připojení internetu pro hasiče – úkol trvá 

c/ ředitel ZŠ a MŠ – úkol trvá 

d/ prodej pozemků – manţelé Koneční – úkol trvá 

e/ hostování lunaparků na hody v roce 2012 – zastupitelstvo obce navrhuje schválit  

hostování Lunaparku Kočka Josef. 

Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo obce schvaluje hostování Lunaparku Kočka Josef, Brno na hody v roce 

2012. Zaslání rozhodnutí ZO zajistí starosta. 

Výsledek hlasování :     Pro : 6          Proti : 0            Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  ing. Helena Kuchtová  a Mgr. Roman Hofr, 

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

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu ing. Helenu Kuchtovou a pana 

Mgr.Romana Hofra  a  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou. 

Výsledek hlasování :     Pro :  6         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 : 6       Proti : 0           Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Schválení smlouvy po veřejné nabídce – občanské sdružení Manner 
Byla předloţena smlouva o nájmu, údrţbě a zhodnocování pozemků  s Občanským 

sdruţením Manner se sídlem v Manerově. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 

s počátkem vztahu ke dni 1.9.2011 s výpovědní lhůtou 5 let,  nájemné činí 500,- Kč za 

rok. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 21.7.2011 do 5.8.2011. 

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje Smlouvu o nájmu, údrţbě a zhodnocování 

pozemků s Občanským sdruţením Manner se sídlem v Manerově.  

Výsledek hlasování :     Pro :  6         Proti: 0               Zdrţeli se:0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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5.Žádost o odkup pozemků – manželé Maruškovi 
Manţelé Maruškovi ţádají o odkoupení pozemků v k.ú. Letošov p.č. 965/4   a  944/4 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce ukládá vyvěsit veřejnou nabídku na prodej pozemků p.č. 965/4  a 

944/4 v k.ú. Letošov a  projednat ţádost manţelů Maruškových  o prodej těchto pozemků 

na příštím ZO. 

Výsledek hlasování :      Pro: 6              Proti: 0               Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6.Rozpočtové opatření č.7 
Úprava rozpočtu v příjmech  i výdajích  o 6.900,- Kč -  - jedná se o veřejně prospěšné 

práce. / Příloha č.2 / 

Návrh usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v příjmech i výdajích o 

6.900,- Kč. 

Výsledek hlasování :        Pro: 6             Proti: 0               Zdrţeli se : 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7.Dohoda o vypořádání nájemného VaK 
Obec Nesovice obdrţela návrh dohody o vypořádání nájemného s VaK a.s. Vyškov. 

Starosta obce ţádal po VaK a.s. Vyškov sdělení počtu akcií a jejich hodnotu. Z důvodu 

nesdělení této informace dohoda nebyla podepsána.  

Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem dohody o vypořádání nájemného  pokud bude 

emisní aţio   max. do výše 10%  dluţné částky. Písemné sdělení zajistí starosta obce. 

Výsledek hlasování :      Pro:  6          Proti : 0              Zdrţeli se: 0 

Usnesení číslo 7 bylo schváleno. 

 

8.Dodatek č.1 a Příloha č.2 ke smlouvě č.11 – Respono a.s. Vyškov 
Jedná se o nakládání s biologicky rozloţitelným odpadem ,kde nabízí slevu 350,-Kč za 

kaţdou vyseparovanou tunu biologicky rozloţitelného odpadu ze smesného komunálního 

odpadu. Zahájení svozu bude 2.4.2012 a sleva na 1 rok tj. do 2.4.2013. 

Návrh usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje Dodatek č.1 a Přílohu č.2  ke smouvě č.11 o 

nakládání s biologicky rozloţitelným odpadem s firmou Respono a.s. Vyškov. 

Výsledek hlasování :   Pro : 6            Proti: 0                    Zdrţeli se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           - 4 - 

 

9.Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 
Ing. Homola Petr – místostarosta podal  ústní informace .Probíhají pravidelná jednání  na 

kterých se upřesňují poţadavky na výstavbu všech stran. 

Návrh usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí informace ohledně stavby Malé vodní 

nádrţe Hrubé díly v části obce Letošov. 

Výsledek hlasování :    Pro: 6            Proti: 0                  Zdrţeli se:0 

Usnesení  č. 9 bylo schváleno.  

 

10.  Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

Informace ohledně příprav stavby Kanalizace a ČOV podal starosta obce pan Vítězslav 

Reška.  Zatím nebyly zahájeny ţádné stavební práce. 

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí informace ohledně stavby kanalizace a 

ČOV. 

Výsledek hlasování :   Pro: 6          Proti: 0                   Zdrţeli se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Pošta 
a/ Dopis z Krajského úřadu JMK Brno – hejtman JUDr. Michal Hašek – vysvětlení  

ohledně dotací na Kanalizace a ČOV v obci Nesovice. 

b/ Úřad práce Vyškov – neprodlouţení smlouvy na VPP. Nová smlouva od 1.10.2011 – 

dotace bude činit pouze 9.000,- Kč na jednoho uchazeče 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí dopis z Krajského úřadu JMK Brno a 

sdělení   Úřadu práce Vyškov. 

Výsledek hlasování :      Pro : 6         Proti: 0                   Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Diskuze a závěr 
- p. Reška V. – do konce 8/2011 by měla být upravena cesta na Ţlebách k nové rodinné 

zástavbě 

- p. Syřiště Miroslav – dotaz ohledně opravy kuchyně a šatny v mateřské škole, dále zda je 

opraveno v tělocvičně zatékání 

- p. Reška V. – objednán přívěs za traktor / dotace SZIF/ 

- p. Reška V. - návrh zájezdu do divadla v měsíci 11/2011 – zajistí ing. Kuchtová Helena. 

Návrh usnesení č.12 
Zastupitelstvo obce ukládá ing. Heleně Kuchtové zajistit vstupenky na divadlo do Brna 

v měsíci listopadu 2011. 

Výsledek hlasování :     Pro : 6           Proti: 0                      Zdrţeli se : 0 

Usnesení č.12 bylo schváleno. 
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Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 19,40 hod. 

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

      Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č.7 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    ing.Helena Kuchtová       ……………………………………… 

                                  

 

                                     Mgr. Hofr Roman           ……………………………………….. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 


