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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                      7. 
 

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

konaného dne 14. 2. 2011, od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola,  Bronislav Hladký,  Miroslav Syřiště, MVDr. 

Marie Kalinová, Petr Machálek, ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina. 

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven: Mgr. Roman Hofr 

Občané:    Ing. Jiří Kupka 

   

 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program: 
1. Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Změna územního plánu č.3 

5. Pronájem koupaliště - rozhodnutí o nájemci 

6. Schválení prodeje pozemků po veřejné nabídce /Pliml, Reška, Syřiště, Pospíšil/ 

7. Odměny členů zastupitelstva  

8. MŠ - kuchyně  

9. Schválení mandátní smlouvy na výběr dodavatele pro výstavbu MVN 

10.Ţádost o finanční příspěvek – Paprsek 

11.Ţádost o zaplacení hudby, bezplatný pronájem sálu a sponzorský dar  -  TJ Sokol, odd.   

kopané – Sportovní ples 

12.Pošta 

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

 Z minulého ZO není ţádný úkol k projednání.  

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  pan  Petr Machálek a  pan Bronislav Hladký, 

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

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Petra Machálka a pana 

Bronislava Hladkého  a zapisovatelkou  paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo scháleno.    

                                                               

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.2 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání   ZO dle předloţeného návrhu.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

4. Změna územního plánu č. 3  

Byla vyvěšena Veřejná vyhláška o vydání změny č. 3 územního plánu Nesovice formou 

opatření obecné povahy. 

 Návrh usnesení č.3             
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnou vyhlášku o vydání změny č. 3 územního plánu 

Nesovice formou opatření obecné povahy. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

5. Pronájem koupaliště – rozhodnutí o nájemci 

ZO dnes na svém zasedání nevybralo uchazeče. Bude rozhodnuto na mimořádném ZO 

v pondělí 21.2.2011  v 17,-hod. na OÚ Nesovice. 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce ukládá termín rozhodnutí o pronájmu koupaliště na pondělí 21.2.2011 na 

mimořádném zasedání ZO v 17,- hodin na OÚ Nesovice. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

6. Schválení prodeje pozemků po veřejné nabídce 

Karel Pliml, Nesovice 292 – parc.č. 1431/7 , k.ú. Nesovice - ano 

Miroslav Syřiště, Nesovice 128/L – parc.č. 1579/1 a 963/2 , k.ú. Letošov ano 

František a Libuše Pospíšilovi, Nesovice 294 – parc.č. 1429/8, k.ú. Nesovice ano  

Josef Reška, Nesovice 309 – parc.č. 2012/1, k.ú. Nesovice   - ne, s dořešením 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodeje pozemků p. Karlu Plimlovi, p. Miroslavu Syřišťovi a  

manţelům Františku a Libuši Pospíšilovým na výše uvedených parcelách. 
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Neschvaluje prodej pozemku p. Josefu Reškovi, Nesovice 309 – parc. 2012/1. Navrhuje 

vstoupit s p. Reškou do jednání, parcelu narovnat tak, aby se částečně p. Reškovi vyhovělo a 

zbytek pozemku ponechat na moţné stavební místo. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

. 

7. Odměny členů zastupitelstva 

Dle nového  nařízení vlády  se sniţují odměny všem uvolněným i neuvolněným členům 

zastupitelstva obce  o 5 % s platností od 1.1.2011. 

Měsíční odměna předsedů výboru ZO činí 1 235,-Kč, měs.odměna člena ZO činí 513,-Kč. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny předsedům výborů ZO ve výši 1 235,-Kč a 

členům ZO ve výši 513,-Kč dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb. od  l. l. 2011. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

8. Materiální vybavení kuchyně MŠ  

Vedoucí stravování kuchyně MŠ ţádá finanční prostředky na  škrabku brambor,  krouhač 

zeleniny s přísl.  a konvektomat Retigo s přísl.   

Rozpočet pro ZŠ a MŠ bude navrţen ve výši 1 050 000 Kč, nákup konvektomatu bude řešen 

po konzultaci s vedením školy. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí návrh rozpočtu ve výši 1 050 000 Kč pro ZŠ a MŠ 

Nesovice a nákup konvektomatu řešit aţ po konzultaci s vedením školy. 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

9. Schválení mandátní smlouvy na výběr dodavatele pro výstavbu Malé vodní nádrţe 

Mandátní smlouva s ATELIER FONTES, s.r.o. Brno, jednatel ing. Tomáš Havlíček, aby tato 

fi mohla i nadále zastupovat obec Nesovice  pro další práce při výstavbě Malé vodní nádrţe 

Hrubé díly, zajistit výběrové řízení pro zhotovitele a provádět odborný dozor.  Členové ZO 

souhlasí. 

Návrh usnesení č. 8 

 Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu s ATELIER FONTES, s.r.o. Křídlovická 

19, 603 00 Brno  při  výstavbě Malé vodní nádrţe Hrubé díly. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

10. Ţádost o finanční podporu – Paprsek 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiţených Vyškov - Paprsek ţádá o finanční podporu na 

r. 2011. Členové ZO navrhují, aby se příspěvky poskytly podobným organizacím v blízkém 

okolí. 

Návrh nas usnesení č. 9 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postiţených  ve Vyškově – Paprsek. 

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

 Usnesení č.9 bylo schváleno 
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11. Ţádost o zaplacení hudby, bezplatný pronájem sálu a sponzorský dar – TJ Sokol, 

oddíl kopané - Sportovní ples 18.2.2011 

TJ Sokol Nesovice, oddíl kopané ţádá o zaplacení hudby, bezplatný pronájem sálu KD a 

sponzorský dar do tomboly. Faktura za hudbu na adresu obce bude zaplacena, bezplatný 

pronájem sálu KD  a sponzorský dar ve formě dárkových balíčků v hodnotě 1 000,- Kč 

schválen. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení hudby, bezplatný pronájem sálu  KD a sponzorský 

dar v hodnotě 1 000,- Kč. 

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

Usnesení č.10 bylo schváleno 

 

12. Pošta a ostatní 

a) Organizace zdravotně postiţených Bučovice a okolí, o.s. ţádá o finanční příspěvek na 

ozdravné a rekondiční pobyty. Schválen 1 000,- Kč. 

 Návrh na usnesení č. 11a 

Zatupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 1 000,- Kč Organizaci zdravotně postiţených 

Bučovice a okolí, o.s. 

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

Usnesení 11a bylo schváleno 

 

b) Stavební parcela na Ţlebách – p. ing. Jiří Kupka 

Pan Jiří Kupka ţádá o stavební parcelu č. 1982 a část p.č. 1984/1  na Ţlebách – ZO nemá 

námitky, ale schvalovat se bude aţ po vyvěšení veřejné nabídky pozemků. 

Návrh usnesení č.11b 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavební parcelu ř. 1982 a část p. č. 1984/1 pro p. Jiřího 

Kupku, Nesovice 74/L 

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

Usnesení č. 11b bylo schváleno 

 

 

c) Smlouva o hudební produkci – DH  Liduška z Dolních Bojanovic – hody 2011  

 celkem k úhradě 25 500,- Kč – členové ZO souhlasí, Obec Nesovice zaplatí. 

 Návrh na  usnesení č. 11c 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na hudební produkci na Hody 2011 –Liduška  

z Dolních Bojanovic – celkem k úhradě 25 500,- Kč. 

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

Usnesení 11c bylo schváleno 

 

d) ţádost maminek z Nesovice o bezplatný pronájem sálu KD  na 10. Dětský bazar ve 

dnech 16. a 17. dubna 2011. Všichni souhlasí, z výtěţku dar do MŠ za 500,- Kč dle dohody 

s MŠ a organizátory. 

Návrh  na usnesení 11d 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD na 10. Dětský bazar 16.-17. dubna 

2011. Z výtěţku dar do MŠ v hodnotě 500,-Kč. 

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

Usnesení 11d bylo schváleno 

 

e) ZŠ a MŠ Nesovice – Návrh na převedení fin.prostředků – zlepšeného hospodářského 

výsledku do rezervního fondu – výsledek činí 6,18 Kč  - schváleno. 
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Návrh na usnesení č. 11e 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2010 do rezervního fondu. 

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

Usnesení  11e bylo schváleno 

 

f) ZŠ a MŠ Nesovice – odpisový plán dlouhodobého hmotného invest.majetku nad 40 

tis.Kč  pro rok 2011-  schváleno. 

Návrh  na usnesení č 11f 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného investičního majetku 

v hodnotě nad 40 tis. Kč pro rok 2011 v ZŠ a MŠ Nesovice. 

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

Usnesení 11f bylo schváleno 

 

g)ţádost o finanční prostředky JSDH Nesovice na výstroj, výzbroj, opravu a údrţbu 

budovy hasičské zbrojnice na rok 2011. 

Obec podá ţádost na dotace na dovybavení  JSDH (např. osvětlovací rampa, kalové čerpadlo)  

Spotřební materiál bude doplňován  průběţně během roku. 

Návrh na usnesení č. 11g 

Zastupitelstvo obce ukládá podání ţádosti na dotace pro dovybavení  jednotky SDH Nesovice.  

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

Usnesení 11g bylo schváleno 

 

 

Diskuze: 

-  p. Petr Machálek – dát světlo na přechod u silnice I/50 – přidá se na dům čp.153 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 19,45 hod. 

 

 

 

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

 

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

                                  Hladký Bronislav…………………….. 

 

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


