
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    23. 
                                               

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

          dne 19.12.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,   Petr Plavina,  ing. Petr Homola , Mgr.Roman Hofr,  

                      MVDr.Kalinová, Bronislav Hladký, ing.Helena Kuchtová, Petr Machálek, 

                      Miroslav Syřiště /viz. Prezenční listina –   příloha  č.1/ 

Omluveni : ---- 

Nepřítomni  : --- 

Hosté : --- 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
     Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,oo hod. starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program : 
1.   Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

2.   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3.   Schválení programu 

4.   Dořešení nájemného a nájemce bytu na hasičce 

5.   Harmonogram schůzí ZO na I. čtvrt.2011 

6.   Rozpočtové opatření č. 15 

7.   Prodej pozemku manţelům Plevovým 

8.   Smlouva o organizaci a výkonu veřejné sluţby 

9.   Informace o postupu prací na MNV Hrubé díly 

10. Pošta 

11. Diskuze a závěr 

 

1.Kontrola usnesení z minulého ZO 
a/ vypsání výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ – úkol trvá 

b/ dořešení  ţádosti šachového krouţku -  

      Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny body z kontroly usnesení z minulého 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni  pan Petr Machálek a pan Petr Plavina, 

zapisovatelem paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky. 

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu  pana Petra Machálka a pana Petra 

Plavinu , zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou. 

Výsledek hlasování :     Pro :  9        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 

k hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO dle předloţeného návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

     4. Dořešení nájemného a nájemce bytu na hasičce 
     Byl vyvěšen záměr obce na pronájem bytu na hasičce. Ţadost podala pouze paní Marie 

       Marušková. Cena pronájmu bude 3.300,- Kč včetně sluţeb. 

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje pronájem bytu na hasičce paní Marii Maruškové 

za výše uvedenou cenu , termín pronájmu je od 1.1.2012 do konce volebního období 

s moţností opakovaného nájmu. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

     5.  Harmonogram schůzí ZO na I.čtvrtletí 2012 

     Místostarosta obce předloţil návrh schůzí na I. čtvrtletí 2012 : 

      9. ledna, 30. ledna, 20.února a 12. března . Začátek vţdy v 19,00 hod. 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce schvaluje harmonogram schůzí na I. čtvrtletí roku 2012. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 15 
     RO č.15 – příjmy i výdaje o dotaci ze SFŢP ve výši 231.100,- Kč a z ERDF 3.004.000,-  

      Kč – celkem o 3.235.100,- Kč. 

     Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje rozpočtové opatření č.15  v příjmech i výdajích o 

částku 3.235.100,- Kč./Příloha č.2/ 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Prodej pozemku manželům Plevovým 
     Záměr  obce na prodej obecního pozemku byl řádně vyvěšen. Ţádost o prodej podali  

      manţelé  Alice a Jiří Plevovi. Jedná se  o pozemek za jejich rodinným domkem na parcele  

      č. 1692/14 v k.ú. Nesovice, 15 m2, navrţená cena je 15,- Kč za 1 m2. 

      Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku manţelům Plevovým , parcela č. 1692/14, 

k.ú. Nesovice , 15 m2 za cenu 15,- Kč za 1 m2. 

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

Usnesení číslo 7 bylo schváleno. 

 

8.  Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 
Starosta obce informoval členy ZO o změnách ohledně veřejně prospěšných pracích apod. 

Smlouva o organizaci a výkonu veřejné sluţby se bude uzavírat s Úřadem práce ČR. 

      Návrh na usnesení č.8 
      Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné sluţby. 

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

     Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9.Informace o postupu prací na výstavbě MVN Hrubé díly 
Informaci o postupu prací na výstavbě MVN Hrubé díly podal starosta obce. Proběhl 

závěrečný  zimní kontrolní den.  

Návrh usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí informace ohledně výstavby MVN Hrubé 

díly. 

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

Usnesení  č. 9 bylo schváleno.  

 

     10. Pošta 

a/ Ţádost manţelů Pavla a Jany Plavinových o prodej pozemků p.č. 1788/2  a  p.č. 1767/1 

o celkové výměře 239 m2. 

Návrh usnesení č. 10 a 
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi zahájení úkonů, směřujících k moţnému 

prodeji dle zákona o obcích. Na další jednání ZO připravit podklady. 

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

Usnesení č.10 a bylo schváleno. 
b/ Obec uzavřena novou pojistnou smlouvu  o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu  

s Generali Pojišťovnou a.s.  

c/ Oznámení ZŠ a MŠ o uzavření mateřské školy od 27.12. – 30.12.2011 

d/ Informace starosty ohledně nového územního plánu do konce roku 2015 

e/ Jsou připraveny seznamy k provedení inventur  k 31.12.2011. 

f/ Ţádost o vyjádření  ZO k závazku o zajištění infrastruktury novostavby manţelů Petra a 

Markéty Plavinových. 
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Návrh na usnesení č. 10 f 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit  na stavebním úřadě v Bučovicích informace 

ohledně infrastruktury novostavby manţelů Plavinových  a následně vydat vyjádření obce.  

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

Usnesení č. 10 f bylo schváleno. 

 
Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,10 hod. 

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

      Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č.15 

       

 

 

 

 

Zapsala :                      Přibilíková Vladislava   ………………………………………. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :   Petr Machálek                 ……………………………………… 

                                  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


