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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     43. 
 

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

konaného dne 18. 2. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Petr Machálek Petr Plavina, 

Bronislav Hladký, ing. Helena Kuchtová, MVDr. Marie Kalinová, Miroslav Syřiště - viz 

prezenční listina – příloha č. 1 

Omluveni: -----  

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.  Dodatek č.2 Smlouvy o výpůjčce - ZŠ 

5.  Žádost SDH Nesovice – dětský maškarní karneval 

6.  Smlouva s Vak,a.s Vyškov o provozování vodohosp.zařízení 

7.  ZŠ a MŠ – odpisový plán DHM 

8.  ZŠ a MŠ Nesovice – žádost o schválení zůstatkové ceny DHM 

9.  ZŠ Nesovice – návrh na převedení fin.prostředků-zlepšeného hosp.výsledku 

10.Jubilanti I. čtvrtletí 2013 

11. Pošta   

12. Diskuse a závěr 

 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání ZO nebyly žádné body k projednání do dnešního ZO.  
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Návrh na usnesení č.1 

ZO bere tuto informaci  na vědomí.  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

  

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Roman Hofr a pan Miroslav Syřiště, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Romana Hofra a pana  

Miroslava Syřiště, zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Bylo přistoupeno ke hlasování o návrhu 

programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání  ZO dle předloženého návrhu.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Dodatek č. 2 Smlouva o výpůjčce - ZŠ 

Jedná se o část pozemku 1621/5 v k.ú. Nesovice před ZŠ – výpůjčka za účelem dotace na 

výstavbu altánu. 

 Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce .  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost SDH Nesovice – dětský maškarní karneval  

SDH Nesovice žádá o bezplatný pronájem sálu KD na dětský maškarní karneval 24.02.2013, 

o sponzorský dar a proplacení hudební produkce. ZO souhlasí s bezplatným pronájmem sálu, 

obec  dá věcný dar 1000,-Kč, na hudbu 3 000,-Kč. SDH  zaplatí energie.   

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje SDH Nesovice bezplatný pronájem sálu KD, zaplatí energie, 

obec dá věcný dar za 1000,-Kč a na hudební produkci 3 000,-Kč.. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva s Vak,a.s. Vyškov o provozování vodohosp.zařízení 

Návrh smlouvy č. 02/2013 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení – Prodloužení 

vodovodního řadu  v lokalitě Žleby, ZO souhlasí. 

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 02/2013 o zajištění provozu  vodohospodářského 

zařízení – Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě Žleby. 

Výsledek hlasování : Pro : 8      Proti : 0            Zdrželi se : 1 – Petr Machálek 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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7. ZŠ a MŠ Nesovice – odpisový plán DHM 

Byl předložen odpisový plán DHM nad 40 tis. Kč pro rok 2013 – dle přílohy č.2 

Návrh usnesení č. 7   
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený odpisový plán DHM nad 40 tis. Kč pro rok 2013 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Žádost o schválení zůstatkové ceny DHM – ZŠ Nesovice  

ZŠ  žádá schválit zůstatkovou cenu u solárního zařízení „Slunce do škol“ a konvektomatu a o 

prodloužení  doby používání plynového vařidla na 20 let – dle přílohy č.3                                            

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje  výše uvedenou žádost – zůstatkové ceny DHM –příloha č.3.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Návrh na převedení fin.prostředků-zlepšeného hospodářského výsledku 

ZŠ navrhuje převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 

2012 do rezervního fondu – celkem 346,93 Kč – příloha č.4. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje tvorbu rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku 

za rok 2012 – 346,93 Kč. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Jubilanti I.čtvrtletí 2013 
Byl předložen seznam jubilantů na I.čtvrtletí 2013 a nahlášeni členové ZO, kteří je navštíví.  

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznam jubilantů se seznamem členů ZO za účelem jejich 

návštěv. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Pošta  

-  poděkování – MS Pláňava za spolupráci na Mysliveckém plesu 

-  jednání k uzávěrce silnice II/429 u křižovatky – čtvrtek 21.2.2013 

-  zrušení telefonní budky v Nesovicích – nevyužita 

-  p. Čadík končí s kinematografem – nabízí poslední promítání 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené body z pošty. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Diskuse a závěr 

 

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

 

 

příloha č. 1 – prezenční listina 

příloha č. 2 – Odpisový plán  DHM 
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příloha č. 3 – Zůstatkové ceny DHM 

příloha č. 4 – Návrh na převedení fin.prostředků – zlepšeného hospod.výsledku 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu :  Mgr. Roman Hofr                ………………………………… 

 

                                   Miroslav Syřiště       …………………………………. 

 

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


