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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                        2. 
 

Z á p i s   

                z veřejného   zasedání zastupitelstva obce Nesovice, 

konaného dne 22.11. 2010, od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký,  

Miroslav Syřiště, MVDr. Marie Kalinová, Petr Machálek, ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina. 

- viz prezenční listina – příloha č.1  

Omluven: --- 

Hosté: --- 

   
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
     Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Harmonogram zasedání ve 4.čtvrtl.2010 

4. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru 

5. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku k 31.12.2010 

6. Rozhodnutí ve věci uzavírání manţelství 

7. Odměny členů ZO 

8. Nesovický zpravodaj – podzim 2010 

9. Ţádost o prodlouţení nájmu – Igor Machálek, Kateřina Čechová 

10.Výpověď z nájmu – Solárium, p. Iveta Machálková 

11.Koupaliště – nový nájemce 

12.Příspěvek pro MŠ Nesovice – vánoční dárky 

13.Návštěvy jubilantů – 4.čtvrtl. 2010 

14.Pošta a ostatní 

15.Diskuze a závěr 

 

 
 



2 

 

1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  pan  Miroslav Syřiště a  pan Petr  Plavina, 

zapisovatelem paní Jana Krištofová .K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky.  

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Miroslava Syřiště a pana Petra 

Plavinu a zapisovatelem paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č.1 bylo scháleno.    

                                                               

2. 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 ke 

hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání   ZO dle předloţeného návrhu.  

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

 

3. Harmonogram schůzí na 4.Q 2010 – 22.11.2010 

                                                                 13.12.2010 – viz příloha č. 2              

Návrh usnesení č.3 

Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí na 4.Q 2010. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

 
4. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru 

Kontrolní výbor – Emilie Odrazilová, Ludmila Syřišťová 

Finanční výbor – Ing. Helena Kuchtová, Andrea Hanáková 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené členy kontrolního a finančního výboru. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

 
5. Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku ke dni 31.12.2010 

Rozpis bude rozeslán e-mailem všem členům ZO, viz příloha č. 3 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku ke dni 

31.12.2010. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

 
6. Rozhodnutí ZO ve věci uzavírání manţelství. Místo konání – obřadní síň OÚ, den 

konání  – sobota, oddávající ing. Petr Homola, místostarosta a zástupce  p. Vítězslav reška. 

 

Návrh usnesení č.6 
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Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí zastupitelstva obce Nesovice ve věci uzavírání 

manţelství, viz příloha č. 4 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

 
7. Odměny členů zastupitelstva: odměny dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách  za 

výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů: 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva -  předsedové 

výborů 1.300,- Kč, ostatní členové ZO 540,- Kč, platnost od 22.11.2010. 

Výsledek hlasování : Pro :  8       Proti : 0            Zdrţeli se :1 (Mgr.Hofr) 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

 
8. Nesovický zpravodaj 2010  

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce ukládá členům ZO předloţit příspěvky do Nesovického zpravodaje do 

5.12.2010. 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

9. Ţádost o prodlouţení nájmu v restauraci Maracaná – p. Igor Machálek a salon Neroli 

– p. Kateřina Čechová.  

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce ukládá komisi – p. starosta v. Reška a p. MVDr.Kalinová – projednat 

nové nájmy a dobu pronájmu a  vyvěsí se veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor. 

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

Usnesení č.9 bylo schváleno. 

 

10. Výpověď z nájmu – Solárium, p. Iveta Machálková 

Návrh usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá všem členům hledat nového nájemce.  

Dále ukládá vyvěšení veřejné nabídky. 

 

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

Usnesení č.10 bylo schváleno. 

 

11. Konec nájmu na koupališti. 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce ukládá vyvěsit veřejnou nabídku na pronájem koupaliště. 

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

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

 

12. Příspěvek do MŠ Nesovice – vánoční dárky 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi projednat se zástupkyní statutárního orgánu  ZŠ a MŠ  

p.Mgr. Kupkovou a pozvání na příští zasedání ZO  

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

Usnesení č.12 bylo schváleno. 
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13. Jubilanti na 4.čtvrtl.2010 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce schvaluje návštěvu jubilantů ve 4.čtvrtletí 2010  

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

Usnesení č.13 bylo schváleno. 

      

 

14. Pošta a ostatní 

a/ Povodí Moravy – ořez stromoví 

b/ E.ON, a.s. – ořez stromů u el.vedení 

c/ Respono, a.s. – ceny stejné jak loni 

d/ nabídka Vánočního koncertu – 11.12.2010 v KD Nesovice 

e/ starosta a místostarosta – kaţdé pondělí úřední hodiny do 19,-hodin 

f/ ţádosti  na věcné dary i finanční do 1000,- Kč – v kompetenci starosty a místostarosty. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  body a/ aţ e/ z pošty a ostatní   

Návrh usnesení č. 14/f 

 Zastupitelstvo obce schvaluje, ţe ţádosti na věcné i finanční dary do 1 000,- Kč budou 

v kompetenci starosty a místostarosty. ZO bude následně informováno.    

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

                                                 

15. Diskuze: 

- p. Homola – nabídka nové fi lunaparku na hody 2011 

- p. Kalinová – návštěva občanů v DD Hvězdlice a Vyškov 

- p. Syřiště – vyřešit bezbariérový vstup do KD  OÚ 

- p. Reška – 15.12.2010- jednání ke 3.změně ÚP Nesovice 

                 -  návrh akcí na další volební období 

- p. Machálek – materiály k prostudování před zasedáním ZO 

 

 

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

 

 

Přílohy zápisu : 

- č. 1 – prezenční listina 

- č. 2 – harmonogram schůzí 

- č. 3 – inventury 2010 

- č. 4 – rozhodnutí ve věci uzavírání manţelství 

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

 

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

 

                                   Plavina Petr  …………………… 


