
1 

           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     24. 
 

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

konaného dne 9. 1. 2012, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Kuchtová, Petr Plavina, Petr Machálek, Miroslav Syřiště, Mgr. Roman Hofr, Bronislav 

Hladký - viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluven:  --- 

Občané:    ---   
 

 
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. Stanovení sazby stravného při cestovních náhradách 

5. Dohoda o příspěvku na neinvestiční náklady na žáka – ZŠ Brankovice 

6. Dodatek smlouvy – Respono, a.s. Vyškov 

7. Prodej pozemků manž. Plavinovým, Nes.100 -po veř.nabídce 

8. Cenová nabídka na zpracování ÚP 

9. Převod výsledku hospodaření VHČ  

10.Schválení pronájmu - debrujáři 

11. IV. Obecní ples  

12.Pošta - žádosti 

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

a) vyjádření k infrastruktuře k novostavbě manž. Plavinovým, Letošov 146 – úkol trvá 

b) vypsání výběrového řízení na ředitele  ZŠ a MŠ asi v 04/2012 – úkol trvá  

   

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny body z kontroly  usnesení z minulého ZO. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

     

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  paní ing. Helena Kuchtová  a pan  Mgr. Roman Hofr, 

zapisovatelkou  paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu paní ing. Helenu Kuchtovou a pana 

Mgr. Romana Hofra, zapisovatelku paní Janu Krištofovou. 

Výsledek hlasování : Pro : 9     Proti : 0     Zdrželi 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 předloženého návrhu.  

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Stanovení sazby stravného při cestovních náhradách 

Dle vyhlášky č. 429/2011 Sb., § 3 s platností  od 1.1.2012 bude poskytováno stravné za každý 

kalendářní den pracovní cesty zaměstnanci dle § 163, odst. 1 zákoníku práce za  5-12 hodin  

ve výši 70,- Kč. 

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce schvaluje sazbu 70,- Kč  stravného  za 5-12 hodin za kalendářní den od 

1.1.2012  dle výše uvedené vyhlášky. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 

5. Dohoda o příspěvku na neinvestiční náklady na žáka – ZŠ Brankovice 

Dle rámcové dohody se platí každoročně příspěvek na neinvestiční náklady na žáky 

navštěvující ZŠ Brankovice. Na letošní školní rok to činí 5 200,- Kč na žáka. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady na žáka navštěvující ZŠ 

Brankovice ve výši 5 200,- Kč. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Dodatek smlouvy – Respono , a.s. Vyškov 
 Dodatek č.1 k mandátní smlouvě – o zpětném odběru a recyklaci odpadů z obalů a třídění 

komunálního odpadu 

.Návrh usnesení č .6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě dle výše uvedeného. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

. 

 

7. Prodej pozemků manž. Plavinovým, Nesovice 100  

Bude  konzultováno  ocenění  pozemků se znalcem – zajistí místostarosta ing. Homola. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi ing. Homolovi ocenění pozemků se znalcem.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Cenová nabídka na zpracování ÚP Nesovice 

Do r. 2015 musí mít obec zpracován nový územní plán, JMK vyhlásil dotační titul, 1. nabídka 

ing. arch. Sohr, bude vyhlášena poptávka i jiným zpracovatelům a udělán výběr.             

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování ÚP obce  a ukládá uskutečnit poptávku dalších 

projektantů na zpracování nabídek. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Převod výsledku hospodaření  

Převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2011 se převádí do rozpočtu na rok 2012 ve výši 

71.956,88 Kč. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2011 do rozpočtu na 

rok 2012 ve výši 71 956,88 Kč – příloha č. 2. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 – 

10. Smlouva o pronájmu klubovny - debrujáři 

Smlouva o pronájmu klubovny pro Klub malých debrujárů od 1.1.2012 do 31.12.2012 – 

1 000,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu klubovny pro KMD na rok 2012 dle výše 

uvedeného.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. IV.Obecní ples 27.1.2012 

Místostarosta ing. Petr Homola informoval o organizaci obecního plesu 27.1.2012. 
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Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o organizaci IV.obecního  plesu 27.1.2012. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Pošta – žádosti 

a)  jubilanti na I. čtvrtletí 2012 

 

13.Diskuze a závěr 

 

 

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

 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – převod výsledku hospodaření VHČ 

 

 

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

  

 

Ověřovatelé zápisu :  Ing. Helena Kuchtová        ……………………………. 

 

 

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

 

 

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


