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                                                     46. 
 

 

                                                 Z á p i s   
                     z  veřejného  zasedání  Zastupitelstva obce Nesovice, 
               konaného dne 15.4.2013, 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, Bronislav Hladký 

 / viz. prezenční listina – příloha č. 1/ 

Omluven:  --- 

Občané:    5 / viz. prezenční listina – příloha č.1/ 

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 na odprodej pozemku po zveřejnění záměru 

5. Schválení pronájmu obecních pozemků 

6. Rozpočtové opatření č.1 

7. Schválení Závěrečného účtu za rok 2012 a Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 

2012 

8. Informace o stavbě křižovatky a objízdných trasách 

9. Výběrové řízení 

10. Pošta – žádosti 

11. Diskuze a závěr 

   

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

Schválení pronájmu obecních pozemků je řešeno v programu - bod č. 5. 

Návrh na usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere tuto informaci na vědomí. 

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

Usnesení č.1 bylo schváleno.    



                                                                - 2 - 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan Petr  Plavina, 

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

Návrh na usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu  pana Miroslava Syřiště  a pana 

Petra  Plavinu,  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 vznesl člen ZO p. Petr Machálek připomínku o doplnění 

programu o bod č. 9 – Výběrové řízení.  Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu a 

jeho doplnění o bod č. 9 – Výběrové řízení. 

Návrh na usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání  zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 

včetně doplnění bodu č. 9 – Výběrové řízení. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Návrh na odprodej pozemku po zveřejnění záměru 
Jedná se o části pozemků v k.ú. Letošov parcela č. 1579/2 o výměře 21 m2, parcela č. 966/1 o 

výměře 9 m2 a parcela č. 967/10 o výměře 3 m2. Cena dle znaleckého posudku je 930,- Kč. 

Zastupitelstvo obce navrhuje prodej částí výše uvedených pozemků panu Jiřímu Motlovi za 

cenu 1.000,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí pan Jiří Motl. Záměr obce byl vyvěšen 

dne 6.3.2013 a sňat 25.3.2013. 

Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků  v k.ú. Letošov, parcela č. 1579/2 – 21 

m2, parcela č. 966/1 – 9 m2 a parcela č. 967/10 – 3m2 panu Jiřímu Motlovi za cenu 1.000,- 

Kč s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

5. Schválení pronájmu obecních pozemků 
Jedná se o pronájem obecních pozemků – zahrad : 

Žižlavský Jindřich, parcela č. 2069-1459m2, Říha Jan,parcela č. 2072-1081m2 a Myslivecké 

sdružení Pláňava – parcela č. 202/3-14m3 – v k.ú. Nesovice a 

ing. Homola Petr, parcela č. 966/1,966/2 a 966/3 – 348m2, Kazimírová Anna, parcela č. 

966/1,966/2 a 966/3 – 287 m2 – k.ú. Letošov. Pronájem je stanoven na dobu 5 let. Cena 

pronájmu je 0,30Kč/m2 u všech pozemků, pouze Myslivecké sdružení Pláňava má cenu 1,-Kč 

za m2. Záměr obce byl vyvěšen 18.3.2013 a sňat 3.4.2013 

Návrh na usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem výše uvedených pozemků na dobu 5 let a za výše 

uvedené ceny. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Rozpočtové opatření č.1 
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č.1.  V příjmech i výdajích povýšení o 

částku 14.800,- Kč. /Příloha č.2/ 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.1 v příjmech i výdajích o 14.800,- Kč. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Schválení Závěrečného účtu za rok 2012 a Zprávy o výsledku hospodaře-

ní obce za rok 2012 
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem JMK Brno p. Hanou 

Koumalovou a paní Antonií Dobrovolnou dne 20. a 21. března 2013. Výsledek přezkoumání : 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. Po zveřejnění a vyvěšení Závěrečného účtu 

za rok 2012 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 byly tyto 

schváleny. – příloha č. 3 a 4.. Vyvěšeno bylo 25.3.2013, sňato 11.4.2013. 

Návrh na usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 a Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2012 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Informace o stavbě křižovatky a objízdných trasách 
Starosta obce podal členům ZO informace ohledně výstavby křižovatky v obci.  Povolení 

vjezdu obec nevydává – občané se budou prokazovat občanským průkazem. Zastávky jsou 

přemístěny k prodejně  BAZO a v  Nesovicích  k  pohostinství. Silnice bude uzavřena od 

16.4. do 31.7.2013. Dále informoval o možné  světelné signalizaci  na přechod I/50 na této 

křižovatce. 

Návrh na usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto informaci ohledně křižovatky v obci. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Výběrové řízení 
ZO bylo seznámeno s postupem při výběrovém řízení / dále jen VŘ/ na post administrativní 

pracovnice. Bylo konstatováno, že VŘ bylo provedeno v důsledku přihlášených 19 uchazečů. 

Po vyhodnocení celého VŘ byl odbornou firmou zúžen počet uchazečů, kteří nejlépe 

absolvovali celé výběrové řízení a z těchto byl dle zákona „o obcích“ vybrán nejvhodnější 

uchazeč.  

Usnesení č. 9  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně výběrového řízení. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta – žádosti 
JSDH v zastoupení pana Zdeňka Martince + 4 členové žádají o uvolnění finanční částky na 

opravu podlahy garáže a zbrojnice,  o výměnu vrat, která jsou v havarijním stavu. Dále žádají 

o umístění sochy sv.Floriána na průčelí budovy. 
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Návrh na usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost JSDH Nesovice  a ukládá zastupitelům obce 

prostudovat předložené materiály JSDH, popř. osobně prověřit nutnost žádané opravy a 

připomínkovat a řešit na příštím ZO.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11. Diskuze a závěr 

- ing. Petr Homola – připomíná hodnocení nabídek na výběrové řízení Biocentrum dne 

30.4.2013 v Brně 

- starosta obce pan Vítězslav Reška informoval  všechny přítomné  o uzavření úrazové 

pojistky pro JSDH od 1.5.2013 

 

 Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,15 hod.  

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.1 

Příloha č .3 – Závěrečný účet za rok 2012 

Příloha č. 4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

 

 

 

 

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

    

  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :  Miroslav Syřiště                               ………………………………….. 

 

 

                                    Petr Plavina                                     …………………………………. 

 

 

 

 

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

 

 
 


