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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     35. 
 

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

konaného dne 27. 8. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, ing.Petr Homola, Petr Plavina, Petr Machálek,  Bronislav Hladký,    

ing. Helena Kuchtová, Mgr. Roman Hofr - viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluveni: MVDr. Marie Kalinová, Miroslav Syřiště  

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. Provozní řád dětského hřiště 

5. MVN Hrubé díly – oficiální otevření 

6. Směna pozemků  - PF ČR, ing. Souček a TJ Sokol  

7. Příloha č.2 ke  smlouvě č. 11 - Respono, a.s – bioodpad 

8. Návrh nových smluvních podmínek s Telefónica O2 

9. Rozpočtové opatření č. 8 

10. Pošta a žádosti  

11. Diskuse a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a)  parkovací místo – p. Žďárek – nezpevněné stání, rozebíratelné – u garáží bytového domu 

čp.133/L - schváleno  

Návrh usnesení č.1a 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje vybudování parkovací místo p. Žďárkovi u garáží 

byt. domu čp.133/L 

Výsledek  hlasování : Pro : 4    Proti : 2     Zdrželi se : 1 

Usnesení č. 1a  bylo schváleno. 

 

b) odprodej obecního pozemku p. Kazimírové – jedná se o pozemek za bytovkami v Letošově 

na zahrádku – schváleno 

Návrh na usnesení č. 1b 

Zastupitelstvo obce  schvaluje vyvěšení záměru na odprodej obecního pozemku část parc.č.  

966/1 a část parc.č .966/2 v k.ú. Letošov  o výměře cca 530 m2 – přesná výměra bude určena 

dle geometrického plánu. 

Výsledek hlasování :  Pro : 6    Proti:  1      Zdrželi se: 0 

Usnesení č.1b bylo schváleno 

 

c) parkování firemního vozidla u byt. domu 133/L  na obecním pozemku – p. Navrátil – není 

možné, pan starosta napíše dopis 

Návrh usnesení č. 1c 

Zastupitelstvo obce ukládá p. starostovi písemně vyřídit parkování firemního vozidla  na 

obecním pozemku u bytového domu 133/L. 

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

Usnesení č. 1c bylo schváleno 

 

d) jednání s p. ing. Kovářem – příjezdová cesta pod hradem ke stavbě- sepsána  smlouva o 

pronájmu pozemku k vybudování příjezdové komunikace – schváleno 

Návrh usnesení č. 1d 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku p. ing. Kovářovi na vybudování 

příjezdové komunikace ke stavbě pod hradem. 

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

Usnesení č.1d bylo schváleno 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Petr Machálek a Mgr. Roman Hofr, zapisovatelkou  

paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana  Petra Machálka a Mgr. 

Romana Hofra,  zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Pan Petr Machálek předložil jeden bod 

do programu: pokuty za nadávky mezi zastupiteli Nesovic ve výši 500 Kč. 

Výsledek hlasování o doplňujícím bodu programu: Pro: 1  Proti: 3   Zdrželi se: 3 

Doplňující bod programu nebyl schválen. 

Bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu celého programu. 

Návrh usnesení č. 3 
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Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání  ZO dle předloženého návrhu.  

Výsledek  hlasování : Pro  6        Proti : 1             Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Provozní  řád dětského hřiště 

Byl předložen  nový provozní řád dětského hřiště – členové ZO souhlasí.  

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád dětského hřiště. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

5. MVN Hrubé díly – oficiální otevření  

Pan místostarosta  ing. Petr Homola pozval všechny členy ZO na oficiální otevření Malé 

vodní nádrže Hrubé díly v Letošově dne 13.září 2012 v 10 hod. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí pozvání na oficiální otevření MVN Hrubé díly. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Směna pozemků PF ČR, ing. Souček a TJ Sokol Nesovice  

Pan místostarosta ing. Homola přednesl záměr směny obecních pozemků na parc. č.   

1909/108 o vým. 1284 m2, p.č. 1876/44 o vým. 478 m2, p.č. 1819/70 o výměře 719 m2, p.č. 

1819/122 o výměře 238 m2 a p.č. 1793/11 o výměře 36 m2, p.č. 1817/109 o výměře 4428 m2, 

vše zapsáno na LV 1 Obec Nesovice pro k.ú. Nesovice a p.č. 1957/265 o výměře 3553 m2, 

1957/299 o výměře 555 m2, p.č. 1966/68 o výměře 101 m2, 1940/171 o výměře 2694 m2 a 

p.č. 1568/3 o výměře 54 m2 vše zapsáno na LV 1 Obec Nesovice pro k.ú. Letošov za 

pozemky na loukách před ZŚ ve vlastnictví Ing. Součka, a to 1627/80, 1627/89 1627/82, TJ 

Sokol  Nesovice  p.č. 1627/41, 1627/7, 1627/79, 1627/38, 1627/39 , PF ČR p.č.1627/81, 

1627/90, 1627/84, 1627/85  

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru ke směně nemovitostí dle výše uvedených 

parcel v k.ú Nesovice a k.ú. Letošov. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7. Příloha č. 2 ke smlouvě č. 11 Respono, a.s - bioodpad 

Vzhledem k navýšení počtu sběrných nádob na biologicky tříděný odpad je předložena 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 11 o nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 2 ke smlouvě č. 11 o nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem s fi Respono, a.s. Vyškov.  

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 
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8. Návrh nových smluvních podmínek nájemní smlouvy s Telefónica O2 

 Telefónica O2 nabízí nové smluvní podmínky na nájem pro lokalitu Nesovice čp. 230 – p. 

starosta bude osobně jednat – dořeší na příštím ZO 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce ukládá p. starostovi  osobně dojednat podmínky nájemní smlouvy 

s Telefónicou Czech Republic, a.s., pro lokalitu Nesovice čp. 230. 

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

.Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

 

9.  Rozpočtové opatření č. 8 

 Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 8 – 59 000, - Kč v příjmech a výdajích 

Viz. příloha č.2 

                                                                                      

 Návrh usnesení č .9                    

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8 – v příjmech i výdajích 59 000,- Kč. 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

10. Pošta - žádosti 

a) možnost zaměstnání na VPP – k žádosti  si úřad práce zajistí tzv.bezdlužnosti obce, musí se 

schválit prohlášení o zbavení mlčenlivosti. 

Návrh na usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení o zbavení mlčenlivosti pro Úřad práce Vyškov 

k vytvoření zaměstnání pro VPP. 

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

Usnesení č. 10a  bylo schváleno 

 

b) nová smlouva s Vak Vyškov, a.s. na dodávku vody z veřejného vodovodu  pro obecní 

odběrná místa  - čp. 230, čp. 305, čp. 122/L a čp. 115, parc.č. 2034/13. 

Návrh usnesení č.10b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 00292141 o dodávce vody z veřejného vodovodu 

pro výše uvedená odběrní místa.. 

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

Usnesení č. 10b bylo schváleno 

 

c) Quantum ,a.s. Vyškov nabízí dodávku plynu pro obec v úsporou 18 tis. Kč/rok – členové 

ZO souhlasí s přechodem na nového dodavatele  

Návrh usnesení č. 10c 

Zastupitelstvo obce souhlasí s novým dodavatelem plynu od fy Quantum, a.s. Vyškov. 

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

Usnesení č. 10c bylo schváleno 

 

d) ZŠ a MŠ Nesovice – nákup drobného dlouhodobého majetku – interaktivní tabule, regály a 

chladnička. 

Návrh usnesení č. 10d 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nákup drobného dlouhodobého majetku v ZŠ a MŠ 

Nesovice. 
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Výsledek hlasování:  Pro:  7     Proti:  0        Zdrželi se:   0 

Usnesení č. 10d bylo schváleno 

 

e) inf. o předvolebním  mítinku ČSSD v Nesovicích před OÚ 3.9.2012 od 13 do 14 hod. 

f) Obec Uhřice zve na oslavu  krojovaných hodů, výročí SDH a výročí trvání obce 1.- 2. 

9.20121 

 

13. Diskuze a závěr 

- p. Petr Machálek – umístění kontejneru na bioodpad  za hřištěm je na nevhodném místě 

Pan starosta vysvětlil, že je umístěn na místě, kde se dá kdykoliv vyvézt, s  Respono a.s. je 

smlouva na 5 let, která by se musela vypovědět. 

Za 3 měsíce se vrátí k vyhodnocení. 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.8 

 

 

 

 

 

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

    

 

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

 

 

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

 

 

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


