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                                                     42. 
 

 

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

               konaného dne 28.1.2013, 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, Miroslav Syřiště 

 / 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. Prodej pozemku p.č. 2011/6 k.ú. Nesovice – Žleby po uveřejnění záměru 

5. Prodej pozemku p.č. 411/2 k.ú. Nesovice –  po uveřejnění záměru 

6. Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce – Základní škola a mateřská škola Nesovice 

7. Schválení inventarizační zprávy  za rok 2012 

8. Schválení návrhu na vyřazení za rok 2012 včetně určení likvidační komise 

9. Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2012 

10. Obecní ples 1.2.2013 

11. Pošta - žádosti 

12. Diskuze a závěr 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Obci Nesovice byly zaslány žádosti na Lunapark – hody 2013 od pana Josefa Kočky z Brna a 

paní Zuzany Doležalové z Litenčic. Zastupitelstvo obce se přiklání k žádosti pana Josefa 

Kočky. 

Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje hostování Lunaparku na hody pana Josefa Kočky.  

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

Usnesení č.1 bylo schváleno.    



                                                                - 2 - 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  pan Petr Machálek a pan Petr Plavina, zapisovatelkou  

paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu  pana Petra Machálka a pana 

Petra Plavinu,  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4.Prodej pozemku p.č. 2011/6 k.ú. Nesovice  - Žleby po uveřejnění záměru 

Záměr obce na prodej pozemku p.č. 2011/6 k.ú. Nesovice byl vyvěšen  dne 9.1.2013 a sňat 

dne 26.1.2013. 

Jedná se o mez za zahradou RD p. Miroslava Mořického. Výměra  242 m2 – navržena cena 

1,- Kč za m2. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 2011/6 k.ú. Nesovice–242 m2 – cena 1,- 

Kč za m2.  Veškeré výdaje spojené s prodejem pozemku  zaplatí kupující. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

5.Prodej pozemku p.č. 411/2 k.ú. Nesovice –manželům Machálkovým po  

    uveřejnění záměru 

Záměr obce na prodej pozemku p.č. 411/2 k.ú. Nesovice  byl vyvěšen dne 9.1.2013 a sňat dne 

26.1.2013. 

Jedná se o pozemek o výměře 7 m2 – pod rodinným domkem. Navržená cena 1.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku manželům Machálkovým p.č. 411/2 o výměře 

7 m2 za cenu 1.000,- Kč. Veškeré výdaje spojené s prodejem pozemku hradí kupující. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6. Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce – Základní škola a mateřská škola  

     Nesovice 

Starosta obce předložil návrh Dodatku č.2 Smlouvy o výpůjčce ze dne 26.10.2009 mezi obcí a 

Základní a mateřskou školou Nesovice, příspěvkovou organizací. Doplnění bodu d/ část 

pozemku p.č. 1621/5 po asfaltový chodník ve vzdálenosti cca 30 m od budovy školy.  

A doplnění bodu e/.  
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Návrh na usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce – Základní škola a mateřská 

škola Nesovice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7.Schválení inventarizační zprávy za rok 2012 

Starosta obce předložil členům zastupitelstva Inventarizační zprávu z provedené inventarizace 

majetku Obce Nesovice za rok 2012.  

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku Obce 

Nesovice za rok 2012. / Příloha č. 2/ 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8.Schválení návrhu na vyřazení za rok 2012 včetně určení likvidační  

   komise 

Byl předložen návrh na vyřazení majetku k 31.12.2012. ZO navrhuje v části inventury Sklady 

nevyřazovat Mulčovač Tajfun-52, sněhovou frézu šnekovou, motor.jednotku + přepr. skříň a 

shrnovací radlici. Návrh likvidační komise : předseda : ing. Homola Petr, členové : Petr 

Plavina , ing. helena Kuchtová a Petr Machálek. Termín do 20.2.2013. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na vyřazení majetku k 31.12.2012 a dále 

ukládá zajistit možnost opravy výše uvedených věcí a tyto prozatím ponechat v majetku obce. 

Dále zastupitelstvo schvaluje likvidační komisi a termín likvidace vyřazeného majetku. 

/ Příloha č.3/ 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9.Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2012 

Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2012 do rozpočtu obce na rok 2013 ve výši 

226.495,63 Kč. 
Návrh na usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření VHČ ve výši 226.495,63 Kč do 

rozpočtu obce na rok 2013. / Příloha č.4/ 

Výsledek hlasování :     Pro : 8           Proti : 0           Zdrželi se : 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10.Obecní ples 1.2.2013 

Obecní ples se uskuteční v pátek 1.2.2013. Starosta obce zve všechny členy zastupitelstva a 

jejich rodinné příslušníky a zároveň je žádá o pomoc při organizaci plesu. 

Návrh na usnesení č.10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín obecního plesu a pozvání starosty. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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11. Pošta – žádosti 
      a/ TJ Sokol Nesovice žádá o sponzorský dar do tomboly a příspěvek na hudební produkci 

      při pořádání Sportovního plesu dne 22.2.2013 

      Návrh na usnesení č.11a: 

     ZO schvaluje bezplatný pronájem sálu KD na Sportovní ples, TJ zaplatí energie, správce a 

hasiče. Dále schvaluje dar do tomboly do výše 1.000,- po předložení  

      účtenky a 6.000,- Kč na zaplacení hudební produkce. Faktura musí znít na Obec Nesovice. 

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

      Usnesení č. 11a bylo schváleno. 

      b/ Římskokatolická farnost Milonice žádá o finanční příspěvek na opravu varhan. 

      Návrh na usnesení č. 11b: 

      Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč na opravu varhan  

      farnosti Milonice. Bude vyhotovena Smlouva o poskytnutí fin. příspěvku. 

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

      Usnesení č. 11b bylo schváleno. 

      c/ MAS, o.s., Rostěnice žádá o úhradu člen. příspěvku za rok 2011 a rok 2012- 22.860,- Kč. 

Úhrada je nutná k žádosti o dotaci  ZŠ a MŠ Nesovice, p.o. k výstavbě altánku u ZŠ.  

      Návrh na usnesení č. 11c: 

      ZO schvaluje zaplacení člen. příspěvků za rok 2011 a 2012 MAS o.s. Rostěnice. 

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

      Usnesení č. 11c bylo schváleno. 

      d/ Dodatek č.1 Smlouvy na TDI  Nesovice – kanalizace a ČOV mezi firmou ENVI  

      Agentura Trunda s.r.o. Olomouc a Obcí Nesovice z důvodu zákonné změny sazby DPH  

      z 20% na 21%. Cena bez DPH  zůstává stejná, mění se pouze cena za DPH. 

      Návrh na usnesení č. 11d: 

      ZO schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy TDI  Nesovice – kanalizace a ČOV. 

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

      Usnesení č. 11d bylo schváleno. 

      e/ Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru mezi KB a.s. Praha a Obcí Nesovice ze  dne 11.8.2011. 

       Návrh na usnesení č. 11e : 

       ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru mezi KB a.s. Praha a Obcí Nesovice. 

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

       Usnesení č. 11e bylo schváleno. 

       f/ Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 32-12 SOII Dostavba kanalizace v obci Nesovice   

mezi firmou ENVI Agentura Trunda s.r.o. Olomouc a Obcí Nesovice z důvodu zákonné 

změny sazby DPH  

      z 20% na 21%. Cena bez DPH zůstává stejná, mění se pouze cena za DPH. 

      Návrh na usnesení č. 11f: 

      ZO schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 32-12 SOII Dostavba kanalizace         

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

      Usnesení č. 11f bylo schváleno. 

 
     12. Diskuze a závěr 

       - starosta obce informoval členy zastupitelstva, že v úterý 5.2.2013 v 9,00 hod. proběhne  

       jednání  ohledně křižovatky, kterého se mohou zúčastnit 

       - starosta obce informoval členy zastupitelstva o akci Kanalizace a ČOV 

       - p. Miroslav Syřiště – dotaz zda se uskutečnil „Kulatý stůl „ MAS Rostěnice 

 - lístky do MD v Brně jsou zajištěny na neděli 17.3.2013 – představení Charleyova teta   

 Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,05 hod. 
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Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – inventarizační zpráva za rok 2012 

Příloha č .3 – návrh na vyřazení k 31.12.2012 

Příloha č. 4 – Převod výsledku hospodaření VHČ 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :  Petr Plavina                          ………………………………….. 

 

 

                                   Petr Machálek                        …………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 


