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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

67. 

 

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

  konaného dne 02. 06. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška,  Ing. Petr Homola, Petr Machálek, Petr Plavina, Ing. Helena Kuchtová, 

Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: MVDr. Marie Kalinová 

Občané:  - 

Hosté: - 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Kontrola úkolů z předchozího zasedání  

2. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu  

4. Prodej poz. 965/1 k.ú. Letošov  po svěšení záměru 

5. Smlouva na dodávku programu Gordic 

6. Oznámení MŠ 

7. Smlouva na poskytnutí dotace z JMK – II. etapa kanalizace 

8. Projektový záměr – protipovodňový varovný systém 

9. Rozpočtové opatření č.2 

10. Informace – kanalizace 

11. Diskuze a závěr 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedání nebyly úkoly ke kontrole. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Plavina a pan Miroslav Syřiště, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Petra Plavinu a pana Miroslava Syřiště, 
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zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k doplnění. Nebylo nic doplněno - 

přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  program zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Prodej poz. 965/1 k.ú. Letošov  po svěšení záměru 

 Žádost manželů Kupkových a p. Krausové na odkup pozemku dle předloženého znaleckého 

posudku, ZO navrhuje prodej za 10 Kč/m2. Část pozemku těsně sousedící s pozemky č. 945/2, 

947/2  414 m2  bude prodán manž. Kupkovým , část pozemku těsně sousedící s pozemkem č. 948/2 

bude prodán p. Krausové, část u komunikace si obec ponechá pro případné uložení sítí. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku po svěšení záměru pč. 965/1 k.ú. Letošov za cenu 10 

Kč/m2. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva na dodávku programu Gordic 
Smlouva na dodávku kopie programu Pokladna, převod práv k jeho užití a na poskytování služeb 

k produktu – licenční smlouva k zakoupenému účetnímu SW 

Návrh usnesení č. 5 

ZO schvaluje Smlouvu na dodávku kopie programu Pokladna, převod práv k jeho užití a na 

poskytování služeb k produktu s firmou Gordic. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Oznámení MŠ 

Ředitelka MŠ Nesovice oznamuje omezení provozu a uzavření MŠ a školní jídelny v době hlavních 

prázdnin. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva na poskytnutí dotace z JMK – II. etapa kanalizace  

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 670.000,- Kč na realizaci Akce „Dostavba 

kanalizace v obci Nesovice“ 

Návrh usnesení č. 7 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 670.000,- Kč na realizaci Akce 

„Dostavba kanalizace v obci Nesovice“. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Projektový záměr – protipovodňový varovný systém 

Předložen projektový záměr na protipovodňový varovný systém v obci – rozsah: lokální 
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vyrozumívací systém, varovný informační systém a digitální povodňový plán. Spolufinancování 

z fondů EU - OPŽP, osa 1 ; předpokládaná  fin. spoluúčast obce 10%, podání žádosti 7/2014 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje projektový záměr na protipovodňový varovný systém v obci. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Rozpočtové opatření č.2 

Očekávané navýšení v oblasti příjmů o 200.000,- Kč – vratky DPH z výstavby kanalizace jsou 

zároveň zapracovány do výdajů ve stejné výši do stavby kanalizace (příloha č. 2) 

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 ve výši 200.000,- Kč 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Informace – kanalizace 

Starosta se snaží průběžně zjednat nápravu na základě připomínek občanů s vedoucím stavby, ve 

středu 11.6.2014  bude další kontrolní den, kam jsou zváni i občané. Úprava povrchů komunikací je 

stále v jednání.  

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Diskuze a závěr 

- křižovatka – JMK se stále nemůže domluvit s ŘSD na převedení stavby, stále chybí požadovaná 

povolení, příští týden schůzka se zástupci obce, JMK, ŘSD a PČR přímo na stavbě 

- Dětský den – 7.6.2014 pořádá SDH ve spolupráci s obcí a PČR v areálu KD 

- Hody 2014 – 20.-22.6.2014 pořádá obec, starosta žádá další složky a občany o případnou pomoc 

stárkům  s organizací akce 

- Sjezd rodáků Milonice – 27.-29.6.2014 – formální podpora sousední obce 

-Vánoční koncert – 28.12.2014 – pořádá obec ve spolupráci s KDU+ČSL a Svazem zahrádkářů 

Nesovice – je třeba s předstihem uzavřít smlouvy s účinkujícími – předpokládané náklady cca 

10.000,- Kč 

 

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

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č.2 – rozpočtové opatření č.2 

 

Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková        …………………………………. 

    

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

 

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

 

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

 

Zápis vyhotoven dne: 3. 6. 2014 

 


