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                                                     45. 
 

 

                                                 Z á p i s   
                     z  veřejného  zasedání  Zastupitelstva obce Nesovice, 
               konaného dne 25.3.2013, 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:  Hladký Bronislav 

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. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 

5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2012 

6. Schválení účetní závěrky základní školy za rok 2012 

7. Pronájem obecních pozemků 

8. Dodatek smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 

9. Pošta - žádosti 

10. Diskuze a závěr 

   

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
Z minulého zasedání ZO nebyly žádné body k projednání do dnešního zastupitelstva. 

Návrh na usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere tuto informaci na vědomí. 

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

Usnesení č.1 bylo schváleno.    
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní MVDr.Marie Kalinová a pan Petr Machálek, 

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

Návrh na usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu  paní MVDr. Marii Kalinovou  a 

pana Petra Machálka,  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 na 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.Projednání a schválení rozpočtu na rok 2013 
a/ Starosta obce předložil návrh rozpočtu obce na rok 2013 včetně návrhu rozpočtu pro 

příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Nesovice.Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen 5.března 2013  

a sňat 22. března 2013 

Návrh na usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2013 v paragrafech, dále schvaluje 

zmocnění starosty k provádění změn na jednotlivých položkách v průběhu roku. Ukládá 

účetní obce provést podrobný rozpis rozpočtu – Příloha č.2 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno 

b/ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ byl předložen současně s rozpočtem obce na rok 2013. 

Návrh na usnesení  č.4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Nesovice na rok 2013 

–Příloha č.3 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno. 

 

5.Schválení účetní závěrky obce za rok 2012 
Zastupitelstvu obce byly předloženy veškeré konečné výkazy týkající se účetní závěrky za rok 

2012 a starostou obce byly podány doplňující nformace. 

Návrh na usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Schválení účetní závěrky základní školy za rok 2012 
Starosta obce předložil výkazy Základní školy a mateřské školy Nesovice, příspěvkové 

organizace zřízené obcí za rok 2012. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2012. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Pronájem obecních pozemků 
Místostarosta obce předložil členům zastupitelstva návrhy smluv na pronájem obecních 

pozemků. Cena je stanovena 0,30 Kč/ 1 m2 za rok. 

Záměr obce na pronájem pozemků byl  vyvěšen 18. března 2013. 

Návrh na usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na pronájem pozemků obce a ukládá zastupitelstvu 

obce projednat a schválit nájemní smlouvy na obecní pozemky na příštím zastupitelstvu. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8.Dodatek smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 
Starosta obce předložil členům ZO Dodatek č.1/2012 ke Smlouvě č. 75022052 na odběr vody 

v Mateřské škole Nesovice čp.74. 

Návrh na usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1/2012 ke Smlouvě č. 75022052 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Pošta - žádosti 
E.ON Distribuce žádá o umístění kabelu NN do obecního pozemku parc.číslo 965/1 a 996/1 

k.ú. Letošov za účelem rozšíření distribuční soustavy nízkého napětí. Zároveň prostřednictvím 

projekční firmy Jiří  Dvořák PK elektro  s.r.o Brno žádá o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu. 

Usnesení č. 9 a 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy E.ON Distribuce  za úplatu a schvaluje i Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni. 

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

Usnesení č. 9a bylo schváleno 

Usnesení č. 9 b 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost firmy E.ON Distribuce prostřednictvím firmy Jiří 

Dvořák PK elektro s.r.o. Brno  uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu.“ 

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

Usnesení č. 9b bylo schváleno 

 

10.Diskuze a závěr 
- p.Reška Vítězslav, starosta obce podal informace ohledně výstavby křižovatky-uzavírka 

silnice II/429 se předpokládá začátkem dubna a dále podal informace ohledně výstavby  

kanalizace v obci, kde by mělo být započato s výstavbou  v úseku od Pavlíkového po základní 

školu. 

- ing. Petr Homola, místostarosta obce informoval o výběrovém řízení na Biocentrum 
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- p. Machálek Petr – dotaz ohledně křižovatky, zda bude další  jednání ohledně této stavby 

- ing. Homola Petr, místostarosta obce informoval o územním plánu, který je vyvěšen 

v zasedací místnosti obecního úřadu k nahlédnutí 

- p. MVDr.Kalinová Marie – upozornila, že na kraji obecního lesa je vysypaný odpad 

- p. Syřiště Miroslav – navrhuje očištění křížku u vodárny, který je celý našplíchán blátem 

- p. MVDr.Kalinová Marie – dotaz ohledně výběrového řízení na administrativní pracovnici 

na obecní úřad 

 
 

 

 Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 19,30 hod.  

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu obce na rok 2013 

Příloha č .3 – Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2013 

 

 

 

 

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

    

  

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


