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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     10. 
 

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

konaného dne 28. 3. 2011, od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola,  Bronislav Hladký,  Miroslav Syřiště, MVDr. 

Marie Kalinová, Mgr. Roman Hofr, Ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina. 

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven:  Petr Machálek 

Občané:     ----   
 

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

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program: 
1. Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. Rozdělení stavebních pozemků na Ţlebách - návrh 

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2010 a zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2010 

6. Směna pozemků – ing. František Souček a Jana Součková 

7. Rozpočtové opatření č. 1 – dotace na sčítání lidu 

8. Rozpočtové opatření č. 2    

9. Harmonogram schůzí ZO na 2.čtvrtletí 2011   

10.Zplnomocnění člena ZO na Valnou hromadu Vak a.s. Vyškov 

11.Informace o budování kanalizace a ČOV 

12.Pošta 

13.Diskuze a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

 Zajištění vstupenek na divadlo do Prahy v 06/2011 – ing. Kuchtová – úkol trvá  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce ukládá ing. Heleně Kuchtové zajištění vstupenek na divadlo do Prahy.  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  paní MVDr. Marie Kalinová   a  pan Mgr. Roman 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu paní MVDr. Marii Kalinovou a pana 

Mgr, Romana Hofra  a zapisovatelkou  paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo scháleno.    

                                                               

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 ke 

hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje  program zasedání   ZO dle předloţeného návrhu.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozdělení stavebních pozemků na Ţlebách  

Byl předloţen geometrický náčrt pro 6 rodinných domků  v lokalitě Ţleby – tento návrh byl 

schválen. 

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce schvaluje geometrický náčrt pro 6 rodinných domků v lokalitě Ţleby – 

příloha č.2. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2010 a Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2010 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem JMK, p. Antonií 

Dobrovolnou dne 26. a 27. ledna 2011. Výsledek přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky – bez výhrad. Po zveřejnění a vyvěšení závěrečného účtu za rok 2010 a Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 byly tyto schváleny – příloha č. 6. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2010 s výsledkem: nebyly zjištěny  chyby a nedostatky – bez výhrad. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Směna pozemků – p. ing. František Souček a Jana Součková 

Směna  pozemků pro biocentrum Hliník s vlastníky p. ing.Františkem Součkem a Janou 

Součkovou – výměra 2113 m2-hliník a cesta – Obec nabízí 2174 m2 Za Plavinovým a 

Podsedky - Kotáry. ZO souhlasí, bude  vyvěšena veřejná nabídka. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení veřejné nabídky směny pozemků pro biocentrum 

Hliník, k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

. 

7. Rozpočtové opatření č. 1 – dotace na sčítání lidu, domů a bytů 

Dotace na sčítání lidu, domů a bytů: v příjmech    6 200,-Kč 

                                                            ve výdajích  6 200,-Kč 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v příjmech i výdajích – příloha č. 3. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 2 

V příjmech bude povýšení o 194 600,- Kč a ve výdajích o 194 600,- Kč – dle přílohy č. 4. 

   

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – příjmech i výdajích dle přílohy č. 4. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Harmonogram schůzí ZO na 2.čtvrtletí 2011 

Návrh harmonogramu schůzí na 2.čtvrtletí 2011 od 19,00 hod.:  18. dubna  2011   

                                                                                                         9. května 2011         

                                                                                                       30. května 2011 

                                                                                                       20. června 2011 

Návrh usnesení č. 9 

 Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí na 2. čtvrtletí 2011- dle přílohy č. 5. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10. Zplnomocnění člena ZO na Valnou hromadu Vak a.s. Vyškov 

Na Valnou hromadu Vak a.s. Vyškov dne 20.5.2011 je zplnomocněn člen ZO Nesovice 

Návrh   usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zplnomocnění člena ZO Nesovice na Valnou hromadu VaK 

a.s.Vyškov dne 20.5.2011.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

                                        

11. Informace o budování kanalizace a ČOV  

Pan starosta seznámil přítomné členy ZO s harmonogramem postupu prací a financování 

kanalizace a ČOV Nesovice. 

 

Návrh na usnesení č. 11 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o harmonogramu prací a financování akce 

kanalizace a ČOV Nesovice. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Pošta a ostatní 

a)  ţádost p. Marty Rizmanové o příspěvek na ozvučení divadla  a  zakoupení materiálu 

Ozvučení pohádky „Kráska a zvíře“ zaplatí fakturou Obec Nesovice, zakoupení materiálu a 

občerstvení po předloţení dokladů proplatí hotově pokladnou. 

 Návrh na usnesení č. 12a 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení faktury za ozvučení pohádky „Kráska a zvíře“, 

zakoupení materiálu a občerstvení hotově  pokladnou. 

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

Usnesení  č. 12a bylo schváleno 

 

b) Prodej pozemků na nádraţí v Nesovicích  

ČD a.s. nabízí  prodej komunikací u nádraţí – obec Nesovice  se přihlásila  mezi zájemce. 

Návrh usnesení č.  12b 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  

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

Usnesení č. 12b bylo schváleno 

 

c) Návrh zřídit zpevněnou plochu před MŠ  

Zřízení  zpevněné plochy před MŠ v Letošově  na otáčení vozidel v místě jiţ nepouţívaného 

vjezdu do MŠ - souhlasí 

 Návrh na  usnesení č. 12c 

Zastupitelstvo obce ukládá provést zpevněnou plochu v místě jiţ nepouţívaného vjezdu do 

MŠ v Letošově. 

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

Usnesení 12c bylo schváleno 

 

Diskuze: 

-  p. Kalinová navštíví v Domově Hvězda ve Hvězdlicích paní Annu Kiliánovou – 31.3. 2011 

oslaví 90 let. 

 

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

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – geometrický náčrt parcel na Ţlebách 

Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1 

Příloha č. 4 - Rozpočtové opatření č. 2 

Příloha č. 5 – harmonogram schůzí na 2. čtvrtletí 2011 

Příloha č. 6 –Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2010  

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

 

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

                                  Mgr. Roman Hofr …………………………….. 

 

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


