
1 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     73. 
 

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

konaného dne 8.10. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Miroslav Syřiště, Petr 

Plavina, Ing. Helena Kuchtová, MVDr. Marie Kalinová, Bronislav Hladký (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Petr Machálek 

Občané: -  

 

 
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. Rozpočtové opatření č. 11 a 12 

5. Registrace akce z operačního programu Životního prostředí 

6. Žádost ZŠ o povolení čerpání rezervního fondu 

7. Žádost ZŠ o vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

8. Odkud pozemků (ulička k Plavinovému) 

9. Diskuse a závěr 

 

 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

Z minulého zasedáni ZO nebyly úkoly ke kontrole. 
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní MVDr. Marie Kalinová a pan Miroslav Syřiště, 

zapisovatelkou  paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu paní MVDr. Marii Kalinovou  

a pana Miroslava Syřiště, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno.    

                                                               

3. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a požádal o doplnění. Program nebyl 

doplněn a bylo 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. Rozpočtové opatření č. 11 a 12 

a) Rozpočtové opatření č. 11 týkající se navýšení v oblasti příjmů o 133.400,- Kč - dotace na 

semafor, dotace pro JSDH a dotace MVN Hrubé Díly a ve výdajích 133.400,- Kč – výdaje na 

křižovatku (semafor), JSDH opravy a výdaje na kulturu. 

Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

b) Rozpočtové opatření č. 12 – navýšení příjmů o 25.000,- Kč - přeplatek na dani a snížení 

výdajů na křižovatku a na kanalizaci, alokace na zametací stroj a navýšení výdajů na provozní 

výdaje v celkové výši  25.000,- Kč . 

Návrh usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno. 

 

5. Registrace akce z operačního programu Životního prostředí 

Byl nám zaslán registrační list akce indent.č. EDS/SMVS 115D212002323 na pořízení 

čistícího stroje. Akce je evidována pod číslem 14226892. Všechny potřebné doklady nutné 

pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace byly Státnímu fondu životního prostředí ČR 

doručeny v požadované lhůtě. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s provedením všech potřebných kroků k získání 

dotace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost ZŠ Nesovice o povolení čerpání rezervního fondu 

ŽŠ Nesovice žádá o schválení čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji činnosti PO dle 

rozpočtu na rok 2014 a to v částce 33.500,- Kč. Jedná se o nákup učebních pomůcek, instalace 

zabezpečovacího zařízení v MŠ a zákrytové kužely na studnu v MŠ. 

Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání rezervního fondu. 
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Výsledek hlasování: Pro : 8      Proti : 0            Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

7. Žádost ZŠ o vyřazení drobného dlouhodobého majetku 

ZŠ žádá o vyřazení drobného dlouhodobého majetku – keramická stěna – p. Procházková. 

Z mateřské školy tiskárna a automatická pračka Zanussi. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení tohoto drobného dlouhodobého majetku. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

 

8. Odkup pozemků (ulička k Plavinovému) 

Jedná se o odkup pozemků přiléhajících k místní komunikaci (parc. č. 1838) za účelem jejího 

rozšíření. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků přiléhajících k místní komunikaci (parc. č. 

1838) za účelem rozšíření. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

 

9. Diskuse a závěr 

Do diskuze se nikdo nezapojil a po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil v 19.45 

hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 11 

Příloha č. 3 – Rrozpočtové opatření č. 12 
 

 

 

 

 

Zapsala :                     Naděžda Šafářová                …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu :  MVDr. Marie Kalinová        ………………………………… 

     

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

 

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

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13.10.2014 


