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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     18. 
 

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

konaného dne 12. 9. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola,  Bronislav Hladký,  MVDr. Marie Kalinová,  

Ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina, Petr Machálek, Miroslav Syřiště 

- viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven: Mgr. Roman Hofr 

Občané:   Josef a Drahomíra Koneční   
 

 
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. Schválení prodeje pozemků manţ. Maruškovým po veř. nabídce 

5. Dořešení prodeje pozemků – ing. Jiří Kupka a manţ. Koneční 

6. Vánoční koncert 

7. Ţádost o prostory ke zkouškám –hudební skupina Zóna 655 

8. Časový harmonogram schůzí na 4. čtvrtletí 2011 

9. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

10.Informace o postupu prací  - kanalizace a ČOV 

11.Pošta 

12.Diskuze a závěr 

 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a)  připojení internetu pro hasiče – úkol trvá. 

b)  ředitel ZŠ a MŠ – úkol trvá 
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  pan Bronislav Hladký a pan Petr Plavina, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Bronislava Hladkého a Petra 

Plavinu, zapisovatelku paní Janu Krištofovou. 

Výsledek hlasování : Pro : 8     Proti : 0     Zdrţeli 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 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. Schválení prodeje pozemků manželům Maruškovým po veř. nabídce   

Po vyvěšení veřejné nabídky o prodeji pozemků  v k.ú. Letošov byly manţelům Maruškovým 

schváleny části pozemku.p.č. 965/1 podle geom.plánu 964/4 o výměře 96 m2 a části pozemku  

p.č. 944/2 dle geom.plánu 944/4 o výměře 34 m2 – členové ZO souhlasí. Cena bude 

stanovena na základě znaleckého posudku. 

 Návrh usnesení č. 4             
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej výše uvedených pozemků v k.ú. Letošov manţelům 

Maruškovým, Nesovice č. 141/L.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Dořešení prodeje pozemků – ing. Jiří Kupka a manž. Koneční   

Pozemky v k.ú.Letošov par.č. 945/1, 946/1, 947/1, 948/1, 949/1 a 950/2 o celkové výměře 

607 m2, o které ţádají ing. Jiří Kupka a manţelé Koneční se po veřejné nabídce budou 

schvalovat k prodeji – ZO souhlasí. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyvěšení veřejné nabídky výše uvedených pozemků 

v k. ú. Letošov. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Vánoční koncert 

Nabídka  dechové kapely Vacenovjáci na Vánoční koncert – cena kolem 18 tis.Kč, navrhuje 

se vánoční posezení s vánoční výstavou betlémů – členové ZO souhlasí s vánočním 

posezením a výstavou betlémů- zajistí p. starosta. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční posezení spojené  s  výstavou betlémů. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

. 

 

7. Žádost o prostory ke zkouškám hudební skupiny Zóna 655 

Obecní prostory na zkoušky hudební skupiny Zóna 655 zatím nejsou nikde vhodné.  

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere tuto ţádost na vědomí a bude se snaţit vytipovat vhodný prostor ve 

spolupráci s občany obce  pro zkoušky hudební skupiny Zóna 655. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Časový harmonogram schůzí ZO na 4. čtvrtletí 2011 

Schůze zastupitelstva obce budou vţdy v pondělí v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Termíny schůzí:   3. října  

                            24. října 

                            14. listopadu 

                              5. prosince 

                            19. prosince            

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje časový harmonogram schůzí ZO na 4. čtvrtletí 2011 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Informace o postupu prací MVN Hrubé díly 

 Práce pokračují, 1x za 14 dní je ve čtvrtek kontrolní den – nyní 15.9.   

 Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o postupu prací na MVN Hrubé díly. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10. Informace o postupu příprav stavby kanalizace a ČOV 
Stále není podepsána smlouva se Státním fondem ČR  - nemůţe být předáno staveniště a tudíţ  

započat práce na stavbě kanalizace a ČOV. Kontrolní dne se uskuteční 16.9.2011. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavbě  kanalizace a ČOV. 

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

Usnesení č. 10  bylo schváleno. 

 

11. Pošta 

a/ dána výpověď na internet od firmy iVRBA, Brankovice, nová smlouva od Telefóniky na 

internet i malou tel. ústřednu. 
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b/ pan Vladimír Vaněk, vlastník domu Nesovice č. 130 ţádá změnu územního plánu kvůli 

rekonstrukci domku – k rekonstrukci stávajícího domu není třeba změny ÚP – odpoví p. 

starosta V.Reška 

c/ MUDr. Gardavský s.r.o. – ţádá o udělení souhlasu k  podnájmu prostor  v nemovitosti obce 

Nesovice čp. 230 pro provozování praxe všeobecného  praktického lékaře na dobu určitou do 

30.11.2011 – členové ZO souhlasí 

 Návrh usnesení č. 11c 

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení souhlasu s podnájmem v nemovitosti Nesovice čp. 230 

pro právnickou osobu MUDr. Miroslav Gardavský s.r.o.  

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

Usnesení č. 11c  bylo schváleno. 

 

d/  návrh na postupné budování dětského hřiště za KD – do příštího ZO zajistit podklady. 

Zodpovídá starosta a místostarosta. 

 

19. Diskuze a závěr 

 

-  p. MVDr. Marie Kalinová – v Letošově před Maruškovým, čp. 141 ujíţdí břeh – třeba dát 

2-3 roury a zasypat – ing. Homola prohlédne a zajistí nápravu. 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,45 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

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

  

 

Ověřovatelé zápisu : Bronislav  Hladký  ……………………………. 

 

 

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

 

 

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


