
 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    21. 
                                               

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

          dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,   Petr Plavina,  ing. Petr Homola , Mgr.Roman Hofr,  

                      MVDr.Kalinová, Bronislav Hladký, ing.Helena Kuchtová 

                       /viz. Prezenční listina –   příloha  č.1/ 

Omluveni : Petr Machálek, Miroslav Syřiště 

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.   Zpravodaj rok 2011 

5.   Prodej pozemků – manţelé Langovi 

6.   Nákup pozemku od sourozenců Bílkových – fotbalové hřiště 

7.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

8.   Ţádost o prodlouţení  pronájmu obecního bytu na ZS 

9.   Odpisový plán 

10. Rozpočtové opatření č.12 

11. Ţádost o finanční příspěvek – Paprsek Vyškov 

12. Smlouva o poskytnutí dotace  pro JSDH Nesovice 

13. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

      14. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 

15. Pošta 

16. Diskuze a závěr 
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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/ odstranění závad – Česká pošta – byla vybudována vodovodní přípojka a 15.11.2011 

bude voda zapojena 

Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny body z kontroly usnesení z minulého 

zastupitelstva. 

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  Bronislav Hladký  a Mgr. Roman Hofr, 

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

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele pana Bronislava Hladkého a pana 

Mgr.Romana Hofra , 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. Zpravodaj rok 2011 
     Zpravodaj je nachystán, příspěvky předány.  

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice ukládá místostarostovi ing. Petru Homolovi zajištění tisku 

obecního zpravodaje . 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

     5.  Prodej pozemků – manželé Langovi 
     Manţelé Langovi ţádají o odkup pozemků v k.ú. Letošov, p.č. 1906/70 o výměře 225m2 a  

      části pozemku p.č. 966/3 o výměře cca 80 m2 + ideální polovina p.č. 1906/68  o  

      výměře 92 m2 na listu vlastnictví 503. Veřejná nabídka byla vyvěšena    25.10.2011  

      a 27.10.2011 a sňata v obou případech 14.11.2011. 
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Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků manţelům Langovým v k.ú. Letošov, p.č. 

1906/70 o výměře 225 m2 a části pozemku p.č. 966/3 o výměře cca 80 m2 / bude 

upřesněno dle geometrického plánu/ + ideální polovinu p.č. 1906/68 o výměře 92 m2 na 

listu vlastnictví č.503 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

1. Nákup pozemků od sourozenců Bílkových – fotbalové hřiště 
     Obec ţádá MUDr.Miroslava Bílka a p. Helenu Fendrichovou o odkup pozemků na  

      fotbalovém hřišti v k.ú. Nesovice, p.č.2035/15 , p.č. 2035/39, p.č. 2035/81. 

     Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Nesovice ukládá pokračovat v jednání ohledně výkupu pozemků na 

fotbalovém hřišti v k.ú. Nesovice . 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
     Jedná se o návrh smlouvy mezi obcí Nesovice a JMP Net, s.r.o. Brno o  

     prodlouţení  plynového potrubí do lokality Hliník. Toto potrubí povede    

     mimo jiné i v obecních pozemcích  par. č. st.159/3 a 1736/2  o celkové výměře 

      498 m2 a 254 m2. 

      Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

souhlas se zřízením stavby S JMP Net s.r.o. Brno na těchto pozemcích. 

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

Usnesení číslo 7 bylo schváleno. 

 

3. Žádost o prodloužení pronájmu obecního bytu na zdravotním     

     středisku 
     Paní Hana Spáčilová ţádá o prodlouţení nájemní smlouvy na obecní byt na zdravotním  

      středisku. 

      Návrh na usnesení č.8 
      Zastupitelstvo obce ukládá zahájení úkonů směřujících k pronájmu obecního  bytu na  

     zdravotním  středisku. 

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

     Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Odpisový plán 
Zastupitelstvu byl předloţen návrh Odpisového plánu platného od 1.12.2011. 

Návrh usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje směrnici - Odpisový plán obce. 

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

Usnesení  č. 9 bylo schváleno. 
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10. Rozpočtové opatření č.12 

      Jedná se o úpravu výdajů mezi § a poloţkami dle přílohy č. 2 

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje rozpočtové opatření č.12 ve výdajích mezi § a 

poloţkami. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o finanční příspěvek – Paprsek Vyškov 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, o.s. Klub Paprsek Vyškov ţádá 

o finanční příspěvek na rok 2011. 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje  finanční příspěvek ve výši    1.000,-Kč 

občaanskému sdruţení Paprsek Vyškov. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Smlouva o poskytnutí dotace pro JSDH Nesovice 
Jedná se o smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace  na výdaje na zabezpečení 

akceschopnosti JSDH  Nesovice na rok 2011 ve výši 8.443,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského úřadu JMK Brno 

pro JSDH Nesovice ve výši 8.443,- Kč. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 
Postupuje se v započatých pracích. 

Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo  obce bere na vědomí informaci o postupu prací na MVN Hrubé díly. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14.  Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 
Informace podal starosta obce p. Vítězslav Reška. Práce nebyly započaty – není 

podepsaná smlouva se Státním fondem ČR. 

Návrh usnesení č.14 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavbě kanalizace a ČOV. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Pošta 
a/  ve dnech 28.11. – 29.11. proběhne dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 
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Návrh na usnesení č.15a 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 

2011. 

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

Usnesení č. 15a bylo schváleno 
 

b/ Návrh dohody o budoucím zvýšení základního kapitálu mezi firmou TRASKO a.s. 

Vyškov, obcí Nesovice a Vodovody a kanalizace a.s. Vyškov  ohledně vodovodu  na 

parc.č. 760/6, 760/4, 159/3, 1736/2 v k.ú. Nesovice zapsané na LV č. 713,704,1 v části 

obce Hliník. 

Návrh na usnesení č. 15b 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o budoucím zvýšení základního kapitálu mezi 

firmou TRASKO a.s. Vyškov, obcí Nesovice a Vodovody a kanalizace a.s. Vyškov za 

podmínky – nepeněţitý vklad do majetku třetí smluvní strany tj.Vak a.s. ve výši skutečné 

ceny. 

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

Usnesení č 15b bylo schváleno 

 
c/ Pozvání na seminář pro kronikáře obcí ve čtvrtek 1.12. 2011 ve Vyškově. 

Návrh usnesení č. 15c 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín semináře a ukládá předat  pozvánku 

p.Paláskové – kronikářce obce 

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

Usnesení č. 15c bylo schváleno. 

 
     d/ Ţádost o vydání stanoviska  - souhlasu s vodovodní přípojkou manţelů Pištělákových, 

      Nesovice, část Letošov 107 

Návrh usnesení č. 15d 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje  stavbu vodovodní přípojky manţelů 

Pištělákových, Nesovice, část Letošov 107  za předpokladu dodrţení uvedených 

podmínek ve  Smlouvě o právu provést stavbu, která bude sepsána s obcí Nesovice a 

manţely Pištělákovými. 

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

     Usnesení č. 15d bylo schváleno. 

 

e/ Webové stránky Obecní knihovny – 21.11.2011 končí bezplatné roční uţívání 

webových stránek Obecní knihovny Nesovice. 

Návrh na usnesení č. 15e 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení bezplatného uţívání webových stránek 

knihovny Nesovice na cizím portálu a umoţní pouţívání webových stránek Knihovny na 

webových stránkách obce. 

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

Usnesení č. 15e bylo schváleno. 
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16. Diskuze a závěr 
- ing. Homola Petr – budou zrušeny pravé / starší/ vývěsní skříňky u zdravotního střediska  

- p. Reška V. – informoval o vybudování provizorního osvětlení na Ţlebách 

- p. Reška V. – pokračují opravy bytu na hasičce 

- p. Reška V. – odjezd na divadelní představení dne 21.11.2011 bude v 17,45 hod. od 

čerpací stanice. Bude vyhlášeno místním rozhlasem 

 

 

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

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

      Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č.12 

       

 

 

 

 

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

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :    Bronislav Hladký             ……………………………………… 

                                  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


