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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     22. 
 

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

konaného dne 5. 12. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Kuchtová, Petr Plavina, Petr Machálek, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr. 

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven:  Bronislav Hladký 

Občané:    ---   
 

 
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. Koupaliště – p. Bezděk 

5. Schválení pronájmu bytů po veř. nabídce – HZ a ZS 

6. Příloha ke smlouvě o poskytování Knihovnických sluţeb 

7. Rozpočtové provizorium 

8. Pověření starosty k nezbytným RO do konce roku 

9. Rozpočtové opatření č. 13 – dotace JSDH 

10. Smlouva o právu provést stavbu – Javoříkovi(přípojka vody a plynu) 

11. Ţádost o odkup pozemku – manţ. Plevovi – za RD 

12. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

13. Informace přípravy stavby kanalizace a ČOV 

14. Schválení upsání akcií – VaK, a.s. Vyškov 

15. Pošta – ţádosti 

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

a)  internet pro hasiče – připojen. 

b)  vypsání výběrového řízení na ředitele  ZŠ a MŠ – úkol trvá  

c)  připojení vody na poště - splněno 

Návrh usnesení č. 1b 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit výběrové řízení na funkci  ředitele ZŠ a MŠ 

Nesovice.  

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

Usnesení č. 1b bylo schváleno  
     

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni paní MVDr. Marie Kalinová  a pan Miroslav Syřiště, 

zapisovatelkou  paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice schvaluje ověřovatele zápisu paní MVDr. Marii Kalinovou a 

pana Miroslava Syřiště, zapisovatelku paní Janu Krištofovou. 

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 ke 

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. Koupaliště – p. Bezděk 

Pan Bezděk se na zasedání ZO nedostavil, proto se bod odkládá. 

 Návrh usnesení č. 4             
ZO ukládá panu místostarostovi informovat p. Bezděka o konání příštího ZO.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Schválení pronájmu bytů a garáže po veř. nabídce – HZ a ZS    

Byt a garáţ  na ZS – bylo schváleno prodlouţení pronájmu na 1 rok manţelům Spáčilovým. 

Byt na HZ – neschválen pronájem, odkládá se na příští jednání ZO. 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje prodlouţení pronájmu bytu a garáţe manţelům Spáčilovým na ZS na 1 rok.  

ZO ukládá všem zastupitelům, aby se seznámili se stavem bytu na HZ a do příštího jednání si 

připravili podklady tak, aby bylo moţno uvedený byt pronajmout.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Příloha ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb na rok 2012 

Příloha 1 ke smlouvě s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově o poskytování odborných 

knihovnických sluţeb, kde Obec Nesovice poskytne na nákup knih v roce 2012 zálohově 

10 000,- Kč – členové ZO souhlasí. 

Návrh usnesení č .6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č.1 ke smlouvě s KKD Vyškov a zálohu na nákup knih 

v r. 2012 ve výši 10 000,- Kč. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

. 

 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2012 

Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium, kterým se Obec bude řídit do doby schválení 

rozpočtu na rok 2012.. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012. 

Rozpočtovým provizoriem se bude řídit obec Nesovice dle zákona č, 250/2000 Sb.,§ 13 do 

doby schválení rozpočtu na rok 2012. 

Provozní výdaje nezbytné k zajištění chodu obce a neinvestiční příspěvky zřízeným 

příspěvkovým organizacím. 

Nové investice nebudou zahajovány do schválení rozpočtu. Výjimku tvoří pouze investiční 

výdaje související a nevyhnutelně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází 

z rozpočtového  výhledu a uzavřených smluv. Jedná se o  akce „Nesovice-kanalizace a ČOV“, 

výstavba RD  na Ţlebách, Malá vodní nádrţ „Hrubé díly“- příloha č. 2 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Pověření starosty k nezbytným RO do konce roku 2011 

ZO pověřuje starostu obce k provedení nezbytných rozpočtových opatření do konce roku 

2011.                

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce k provedení nezbytných rozpočtových 

opatření do 31.12.2011 – příloha č. 3. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14 

RO č. 13 – dotace JSDH – v příjmech i výdajích 8 500,- Kč. 

Návrh usnesení č. 9a 

Zastupitelstvo obce schvaluje RO č. 13 v příjmech i výdajích – příloha č. 4 

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

Usnesení č. 9a bylo schváleno 

 

RO č. 14 – v příjmech i výdajích mezi § a poloţkami. 

Návrh  usnesení č. 9b 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14  v příjmech i výdajích – příloha č. 5. 

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

Usnesení č. 9b  bylo schváleno 



4 

- 4 – 

10. Smlouva o právu provést stavbu – Javoříkovi (plyn a voda) 

Manţelé Javoříkovi ţádají  o souhlas s překopáním místní komunikace „ u Učňového“ 

z důvodu uloţení plynovodní a vodovodní přípojky. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – plynovodní a vodovodní 

přípojka k RD v k.ú Nesovice. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o odkup pozemku- manželé Plevovi – za RD 

Manţelé Alice a Jiří Plevovi ţádají o odkup  obecního pozemku za RD č. 315. 

Návrh usnesení č.11 

ZO ukládá místostarostovi zahájení úkonů, směřujících k moţnému prodeji dle zákona O 

obcích. Na další jednání ZO připravit podklady. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

Práce postupují dle harmonogramu. Je podepsána smlouva se SFŢP a je podána ţádost o 

profinancování jiţ skutečně provedených prací a nákladů. 

Návrh usnesení č. 12 

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

Výsledek hlasování : Pro :  9    Proti :  0              Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Informace o postupu příprav prací  stavby kanalizace a ČOV 

  Obec zatím nemá ţádné zprávy ze SFŢP o stavu naší podané ţádosti. 

 Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto informaci. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

14. Schválení upsání akcií – Vak,a.s. Vyškov 

Byl vysvětlen navazující postup při schvalování těchto smluv. Toto navazuje na  zápis ZO 

č.19 ze dne 3.10.2011, bod č. 13. 

Návrh usnesení č. 14 

ZO schvaluje „Smlouvu o upsání akcií mezi obcí Nesovice a společností Vodovody a 

kanalizace Vyškov, a.s.“, která obsahuje zvýšení základního kapitálu upsáním 2.095 ks 

kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 

ZO schvaluje „Smlouvu o započtení vzájemných pohledávek mezi obcí Nesovice a 

společností  vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.“, navazující na Smlouvu o upsání akcií.  

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

Usnesení č. 14  bylo schváleno. 

 

15. Pošta 
a/ ţádost šachového krouţku při ZŠ Nesovice o proplacení startovného a cestovného na 

šachových turnajích. – Šachový krouţek není právním subjektem. Toto je nutné řešit buď přes 

aktivity školy nebo TJ Sokol Nesovice. 



5 

Návrh usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí a ukládá starostovi zaslat ţadateli dopis, či 

uvedou věc osobně řešit s vedením školy, TJ Sokol a šachovým krouţkem. 

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

Usnesení č. 15a bylo schváleno. 
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b/  informace z porady starostů – p. starosta 

 - V minulosti byl příspěvek od ASEKOLu řešen přes firmu RESPONO, a.s., od 1.1.2012 si 

bude obec  sama ţádat o příspěvek  

-  zvýšení vodného a stočného od 1.1.2012 – VaK,a.s. Vyškov – vodné   36,50/m3 vč. DPH, 

   stočné  33,50/m3 vč. DPH  14 % 

byla podána členům ZO informace o veřejné sluţbě a o veřejně prospěšných pracích dle 

nového zákona, informace o nových územních plánech, o odpadovém hospodářství a zákona 

o vodách, identifikace staveb a přidělování domovních čísel.      

 

16. Diskuze a závěr 

 

 

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

 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – rozpočtové provizorium 

Příloha č. 3 – pověření starosty k nezbytným RO do 31.12.2011 

Příloha č. 4 – rozpočtové opatření č. 13 

Příloha č. 5 -  rozpočtové opatření č. 14 

 

 

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

  

 

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

 

 

                                   MVDr. Marie Kalinová…..……………………….. 

 

 

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


