
 

 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    19. 
                                               

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

          dne 3.10.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,  Miroslav Syřiště, Petr Plavina,  ing. Petr Homola , 

                      Mgr.Roman Hofr, MVDr.Kalinová, Bronislav Hladký, Petr Machálek 

                       /viz. Prezenční listina –   příloha  č.1/ 

Omluveni : ing. Helena Kuchtová 

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 prodeje pozemků manţelům Kupkovým, manţelům Konečným a paní Haně  

      Krausové 

5.   Cenová nabídka na vybavení dětského hřiště 

6.   Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK Brno pro  JSDH 

7.   Zpravodaj  2011 

8.   Pronájem pozemků – Gréty, Pod Babicemi 

9.   Směrnice k inventurám a plán inventur 

10. Rozpočtové opatření č.8 

11. Ohlášení stavebních úprav p. Toman – Letošov čp.25 

12. Ţádost ZŠ a MŠ o vyřazení DDHM 

13. Dohoda o vypořádání s VaK a.s. Vyškov 

14. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 
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15. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

16. Pošta 

17. Diskuze a závěr 

 

1.Kontrola usnesení z minulého ZO 
a/ připojení internetu pro hasiče – úkol trvá 

b/ ředitel ZŠ a MŠ – úkol trvá – bude vyhlášeno výběrové řízení 

c/ zabudování rour  v Letošově  u cp.141 – úkol trvá 

Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi  pokračovat v činnosti tak, aby výsledkem bylo co 

v nejkratší době řádné jmenování nového ředitele/ředitelky/ ZŠ a MŠ. 

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

     Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  Miroslav Syřiště  a Mgr. Roman Hofr, 

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

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu Miroslava Syřiště a pana 

Mgr.Romana Hofra , zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

4. Schválení prodeje pozemků manţelům Kupkovým, manţelům 

     Konečným a paní Haně  Krausové 
     Na základě ţádostí výše uvedených byla provedena veřejná nabídka pozemků na  

      odprodej.  

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje prodej pozemků v k.ú. Letošov , p.č. 945/1 o 

výměře 65m2, p.č. 946/1 o výměře 68m2, p.č. 949/1 o výměře 109 m2 a p.č. 950/2 o 

výměře 179 m2  manţelům Kupkovým.   

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

Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Letošov  p.č. 947/1 o výměře 

78 m2 manţelům Konečným. 

Výsledek hlasování :     Pro : 8          Proti : 0              Zdrţeli se : 0 
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Dále zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků v k.ú. Letošov p.č. 948/1 o výměře 

108 m2 paní Haně Krausové. 

Ceny všech pozemků budou stanoveny dle znaleckého posudku. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

5.   Cenová nabídka na vybavení dětského hřiště 
     p. místostarosta předloţil cenovou nabídku od firmy REGIA NOVA, s.r.o. ze Střílek na 

      prvky na dětské hřiště – lezecká stěna, houpačky atd./ 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku firmy Gegia Nova, s.r.o. ze Střílek . 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6.   Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK Brno pro  JSDH 
     Obec obdrţela smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotaci na nákup výzbroje a výstroje a 

     kalového čerpadla pro JSDH Nesovice ve výši 30.000,- Kč. Tato dotace představuje  

     maximálně 70% základu pro stanovení výše dotace. Čerpání dotace je do 28.2.2012. 

Návrh usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje smlouvu s JMK Brno ve výši 30.000,- Kč na 

výstroj a výzbroj a nákup kalového čerpadla pro JSDH Nesovice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7. Zpravodaj  2011 
     Podklady od místních sloţek  do obecního zpravodaje je nutné předloţit do 10.11.2011.  

      Do konce měsíce listopadu by měl být zpravodaj vytištěn. Bude zde uveřejněno pozvání  

      na vánoční koncert LŠU z Jedovnice dne 3.12.2011 , výstava betlémů a rozsvícení  

      vánočního stromu. 

Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce ukládá vytisknutí obecního zpravodaje do konce měsíce listopadu. 

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

Usnesení číslo 7 bylo schváleno. 

 

 8. Pronájem pozemků – Gréty, Pod Babicemi 
     Ţádost o pronájem pozemků v k.ú. Letošov p.č. 1400/217 o výměře 633 m2, p.č.  

     1400/219 o výměře 2984 m2, p.č. 1583/16 o výměře 343 m2, p.č. 1583 26 o výměře  

     133 m2,p.č. 1583/27 o výměře 1306 m2 a par.č. 1583/28 o výměře 2100 m2  podalo  

     druţstvo Agronet Nesovice a EB Klas Bučovice. Byla zveřejněna veřejná nabídka na  

     pronájem pozemků.  

    Návrh na usnesení č.8 
     Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje pronájem výše uvedených  obecních pozemků  

     Agronetu, druţstvu Nesovice. 

     Výsledek hlasování :   Pro : 7            Proti: 0                    Zdrţeli se: 1 – p. Reška Vítězslav 

    Usnesení č. 8 bylo schváleno. 



 
                                                           - 4 - 

 

9. Směrnice k inventurám a plán inventur 
Pro rok 2011 platí nový zákon č. 270/2010 Sb. o inventarizaci. Musí být sestaven plán 

inventur před zahájením první inventury.  

Návrh usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Nesovice ukládá starostovi a účetní obce vyhotovit směrnici na 

inventarizaci  a zároveň stanovit pravidla pro sestavení plánu inventur do příštího ZO, kde 

budou tyto záleţitosti schváleny, 

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

Usnesení  č. 9 bylo schváleno.  

 

10. Rozpočtové opatření č.8 

      Jedná se o zvýšení příjmů i výdajů o 9.000,- Kč a dále o převody částek mezi paragrafy  

      a poloţkami dle přílohy č.2 

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje rozpočtové opatření č.8 v příjmech i výdajích o 

9.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Ohlášení stavebních úprav p. Toman – Letošov čp.25 
Pan Bc.Jiří Toman ţádá o zateplení rodinného domku a výměnu střešní krytiny 

v Letošově čp.25. 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje  ţádost pana Tomana za předpokladu dodrţení 

určitých podmínek, které budou uvedeny ve Smlouvě o právu provést stavbu, která bude 

sepsána s obcí Nesovice a panem Bc. Jiřím Tomanem. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Ţádost ZŠ a MŠ o vyřazení DDHM 
Základní škola a mateřská škola Nesovice, PO ţádá svého zřizovatele o souhlas 

s vyřazením drobného dlouhodobého majetku dle přílohy č.3. 

Základní škola – celková hodnota 84.282,70 Kč.  

Mateřská škola – celková hodnota 7.625,- Kč. 

Celkem 91.907,70 Kč.  

Návrh na usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce schvaluje ţádost Základní školy a mateřské školy Nesovice, PO o 

vyřazení drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 91.907,70. Ţádá tímto 

příspěvkovou organizaci, aby uvedené věci dle přílohy č. 13 vyřadila do konce měsíce 

října 2011. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
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10. Dohoda o vypořádání s VaK a.s. Vyškov 
ZO byla předloţena dohoda o vypořádání s VaK a.s. Vyškov 

Návrh usnesení č. 13 
 Zastupitelstvo schvaluje dohodu o vypořádání  nájemného ve výši 2.095.242,- Kč takto : 

Přijmout od VaK a.s. 2.095 ks akcií po 1.000,- Kč a zbývající částka 242,- Kč bude 

převedena na účet obce. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

14.  Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 
Informace o výstavbě MVN Hrubé díly podal starosta obce p. Vítězslav Reška. 

Návrh usnesení č.14 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na malé vodní nádrţi Hrubé díly. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 
     Informace ohledně výstavby kanalizace a ČOV podal starosta obce p. Vítězslav Reška.  

      Práce nebyly započaty – obec čeká na podpis smlouvy o dotaci na tuto akci. 

     Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výstavbě kanalizace a ČOV. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

16. Pošta 
a/ Paní Lenka Nezdařilová ţádá o vysypání cesty štěrkem k domu čp.333 

Návrh na usnesení č. 16a 
Zastupitelstvo obce ukládá upravit cestu pod hradem k čp. 333 – novostavba manţelů 

Nezdařilových . 

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

Usnesení č 16a bylo schváleno 

 
b/ Ţádost p. Michaely Brázdové – koupaliště o proplacení opravy podvodního vysavače 

Aquaboat VIVA ve výši 14.154,- Kč, který je v majetku obce. Opravu provedla firma 

MOUSE OLEUM s.r.o. Zlín. 

Návrh usnesení č. 16b 
Zastupitelstvo obce schvaluje ţádost p. Michaely Brázdové o proplacení opravy 

podvodního vysavače ve výši 14.154,- Kč. Obec proplatí tuto opravu na základě vystavení 

faktury od p. Michaely Brázdové na přefakturaci této částky. 

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

Usnesení č. 16b bylo schváleno. 
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c/ Ţádost o dotaci na bazénovou vodu ve výši 1000 m3 p. Michaely Brázdové z důvodu 

špatného protékajícího ventilu na výpusti 

Návrh usnesení č. 16c 
Zastupitelstvo obce schvaluje sníţení faktury za spotřebu vody na bazénu na koupališti o 

15.000,- Kč.  

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

Usnesení č. 16c bylo schváleno. 

 

17. Diskuze a závěr 
- p. Reška V. – informace o pracovnících na VPP od 1.10.2011 – 2 osoby 

- p. Reška V. – přečetl dopis od ing. Michala Haška z JMK Brno ohledně dotace na 

kanalizaci a ČOV 

- p. Reška V. – předloţil XXVI. Výzvu Ministerstva ŢP na velké projekty  -jedná se o 

čistící stroje  - komunální čistící techniku 

- p. Hladký B. – navrhuje posečkat s touto výzvou  aţ do ukončení kanalizace v obci 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,05 hod. 

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

      Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č.7 

      Příloha č.3 – Vyřazení drobného dlouhodobého majetku ZŠ a MŠ Nesovice 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Miroslav Syřiště             ……………………………………… 

                                  

 

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

 

 

 

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

 


