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                                                     39. 
 

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

konaného dne 19.11.2012, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Petr Plavina,Mgr.Roman Hofr, Petr Machálek,  Bronislav Hladký, Syřiště Miroslav 

 / viz prezenční listina – příloha č. 1/ 

Omluven:  -- 

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. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 

5. Mandátní smlouva 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene s JMP Net s.r.o. 

7. Žádost ZŠ o navýšení rozpočtu 

8. Návrhy řešení bezpečnosti Křižovatky 

9. Rozpočtové opatření č.14 

10. Souhlas vlastníka honitby 

11. Schválení hodnocení nabídek – kanalizace 

12. Pošta – žádosti 

13. Diskuze a závěr 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
Na minulém zastupitelstvu obce nebyl žádný bod k dalšímu řešení. Křižovatka I/50 bude 

projednána v bodě č.8 

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva. 

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

snesení č.1 bylo schváleno.    
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  Ing. Helena Kuchtová a paní MVDr. Marie Kalinová, 

zapisovatelkou  paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu  Ing. Helenu Kuchtovou a 

paní MVDr. Marii Kalinovou,  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou 

Výsledek  hlasování : Pro : 9   Proti : 0     Zdrželi 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  zastupitelstva obce dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 
Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 o místních poplatcích – 

návrh zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu na částku 600,- Kč za osobu a rok 

od 1.1.2013. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

5. Mandátní smlouva 
Starosta obce předložil členům zastupitelstva Mandátní smlouvu  č.01 0308/2012 s firmou 

BRNOINVEST, spol. s.r.o. Brno na „ Obnovu krajinných struktur na k.ú. Nesovice – 

Biocentrum Hliník, biokoridor LBK 1 „ v částce 85.000,- Kč bez DPH na výběr zhotovitele. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu č. 01 0308/2012 s firmou BRNOINVEST, 

spol. s.r.o. Brno. 

Výsledek hlasování :      Pro : 8         Proti : 0        Zdrželi se : 1 / p. Petr Machálek/          

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene na zařízení JMP Net s.r.o. 
Smlouva o zřízení věcného břemene na zařízení JMP Net s.r.o. na stavbu – Prodloužení 

plynovodního řádu a přípojky – lokalita Žleby za úplatu. 

 

 



                                                                     - 3 - 
 

 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na zařízení JMP Net s.r.o. 

– Prodloužení plynovodního řádu a přípojky v lokalitě Žleby. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Žádost ZŠ o navýšení rozpočtu 
Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace žádá zastupitelstvo obce o 

navýšení rozpočtu na rok 2012 o 50.000,- Kč.  

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce ukládá zajistit finanční podklady ze ZŠ k 30.11.2012  a projednat tuto 

žádost na příštím zastupitelstvu. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Návrh řešení bezpečnosti křižovatky 
Byla podána kompletní informace o současném stavu výstavby křižovatky. Byly předloženy 

varianty, s kterými je možno dále pracovat. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně stavby křižovatky a ukládá dále jednat 

se zainteresovanými stranami, případně svolat jednání. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Rozpočtové opatření č. 14 
Pan starosta předložil rozpočtové opatření č. 14 – V příjmech o 155.500,- Kč / zvýšení daní a 

zpětný odběr – EKO-KOM/ a ve výdajích také o 155.500,- Kč./ dopravní zrcadlo, malá vodní 

nádrž a kanalizace / Příloha č. 2/ 

Návrh na usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14  v příjmech i výdajích o částku 

155.500,- Kč. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Souhlas vlastníka honitby 
Obec je členem honebního společenstva a to rozhoduje na valné hromadě , komu pronajme 

pozemky za účelem výkonu práva myslivosti.  

Návrh na usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec byla členem honebního společenstva Nesovice a  

zároveň zplnomocňuje p. Vítězslava Rešku, aby na této  valné hromadě  zastupoval zájmy 

obce. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

   



                                                   - 4 - 

 

11. Schválení hodnocení nabídek - kanalizace 
Pan Miroslav Syřiště informoval za členy výběrové komise zastupitelstvo o nabídkách na  

kanalizaci. Odevzdáno bylo 25 nabídek, při otevírání obálek nebyl nikdo vyřazen. Podle 

hodnocení byla vybrána  firma FIRESTA-EKOSTAVBY Brno, která předložila nejnižší 

nabídku za cenu – necelých 70 milionů bez rezervy a DPH.  Hodnotící komise vyřadila 15 

firem pro  závažné nesrovnalosti v nabídkách.  

      Návrh na usnesení :  

      Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek firem na akci „ SO I Nesovice  

     – kanalizace a ČOV a SO II – Dostavba kanalizace v obci Nesovice“. 

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

      Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

       

12. Pošta – žádosti 
     a/ Klub přátel a školy při ZŠ Nesovice  žádá o bezplatný pronájem sálu KD a povolení   

      tomboly na Kateřinskou  oldies party, pořádanou dne 24.listopadu  2012. 

      Návrh na usnesení : 

      Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným pronájmem sálu KD , budou hrazeny pouze  

      energie a poskytnut dar do tomboly do výše 1.000,- Kč formou předložení účtenek.  

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

      Usnesení č. 12a bylo schváleno. 

 

      b/ Myslivecké sdružení Pláňava Nesovice žádá o bezplatný pronájem  sálu KD a  

      případnou úhradu kapely na Myslivecký ples pořádaný dne 18. ledna 2013. 

      Návrh na usnesení : 

      Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezplatný pronájem sálu KD, budou hrazeny  

      energie a zaplacena hudba ve výši 3.000,- Kč s tím, že faktura za hudbu bude znít na Obec  

      Nesovice. 

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

      Usnesení č. 12b bylo schváleno. 

 

      c/ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Paprsek  

      Vyškov žádá o finanční příspěvek na rok 2013. 

      Návrh na usnesení : 

      Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek klubu Paprsek Vyškov ve výši  

      1.000,- Kč na rok 2013. Začátkem roku bude vyhotovena Smlouva o finančním příspěvku-  

      zajistí starosta obce. 

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

      Usnesení č. 12c bylo schváleno. 

       

      d/ Firma Respono, a.s. Vyškov – informace o ceně za nakládání s odpady pro rok 2013 

       Návrh na usnesení : 

        Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ceně za nakládání s odpady pro rok  

        2013 firmy Respono a.s. Vyškov 

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

        Usnesení č. 12d bylo schváleno.  
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 e/ Oznámení o nákupu drobného dlouhodobého majetku pro ZŠ Nesovice. 

 Návrh na usnesení : 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o nákupu drobného dlouhodobého       

majetku pro ZŠ Nesovice. 

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

Usnesení č. 12e bylo schváleno. 

 

13. Diskuze a závěr 

 

- p. Syřiště Miroslav – dotaz ohledně plátce DPH – obec – vysvětlení podal starosta  

- p. starosta obce připomíná podávání návrhů a připomínek na změnu územního plánu 

- pozvání na vánoční koncert dne 8.12.2012  v sále KD – LŠU Jedovnice . Před 

vánočním koncertem budou vystupovat děti z mateřské a základní školy. 

- 7. 12. 2012 – zájezd ve spolupráci s ČZS Nesovice do vinného sklepa 

- p. Machálek Petr – navrhuje vyměnit či opravit kliku od vchodových dveří na 

zdravotním středisku 

- MVDr.Kalinová Marie – navrhuje vyměnit dveře ze zadní strany na zdravotním 

středisku 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č.14 

 

 

 

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

    

  

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Helena Kuchtová           ………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

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

 


