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683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    25. 
                                               

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

          dne 30.1.2012  od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška,   Petr Plavina, Iing. Petr Homola  

                      MVDr.Kalinová, Ing.Helena Kuchtová, Petr Machálek, 

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

Omluveni : Mgr. Roman  Hofr, Bronislav Hladký 

Nepřítomni  : --- 

Hosté : David Nezdařil 

 

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.   Požadavek p. Nezdařila 

5.   SBS o zřízení práva  věcného břemene mezi obcí a E.on 

6.   Nabídky na zpracování ÚP 

7.   Ceník pro víceúčelové hřiště na rok 2012 

8.   Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 

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  žádosti šachového kroužku -  

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

zastupitelstva.Výsledek hlasování :  Pro : 7         Proti : 0              Zdrželi se :   

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

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

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

Plavinu , zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

Výsledek hlasování :     Pro :  7        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 

k hlasování o návrhu programu. 

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

Výsledek hlasování :     Pro : 7      Proti : 0           Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

     4. Požadavek p. Nezdařila na úhradu části nákladů  
     David Nezdařil požaduje úhradu části nákladů, které vznikly uložením části plynového   

      řadu a přípojky. Byly předloženy faktury za výkopové práce a uložení řadu. 

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice ukládá starostovi  prověřit  náklady a navrhnout řešení do 

příštího  zasedání. 

Výsledek hlasování :     Pro :  7       Proti: 0               Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému  

břemeni mezi Obcí Nesovice a E.on Distribuce 

     Jedná se o uložení el. kabelu  do obecního pozemku p.č. 159/3 v k.ú. Nesovice jako   

      přístupové komunikace. 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedenou smlouvu  

Výsledek hlasování :      Pro: 7           Proti: 0               Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

6.  Nabídky na zpracování Územního plánu obce 
     Obec obdržela další nabídky na zpracování ÚP, jmenována výběrová  komise ve  

      složení:Ing. Kuchtová, MVDr. Kalinová, M. Syřiště, Ing. Homola a V. Reška 

     Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje schvaluje jmenování výběrové komise a ukládá do 

příštího zasedání vybrat  zpracovatele ÚP. 

Výsledek hlasování :        Pro: 7          Proti: 0               Zdrželi se : 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Ceník pro víceúčelové hřiště 
     Předložen návrh cen za užívání víceúčelového hřiště na rok 2012 

      Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh cen za užívání víceúčelového hřiště na rok 2012 

Výsledek hlasování :      Pro:  7       Proti : 0              Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8.  Respono – dodatky  
Dodatky č. 1,7,8,9 ke smlouvám s Responem Vyškov  o svozu kontejnerů na papír, sklo a 

plasty – zvýšení cen na rok 2012. 

      Návrh na usnesení č.8 
      Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené Dodatky s fi Respono - zvýšení cen na r.2012 

.     Výsledek hlasování :   Pro : 7           Proti: 0                    Zdrželi se: 0 

     Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9.Pošta - žádosti 
 a/ žádost MUDr. Maruškové  – rozšíření elektroinstalace v zubní ordinaci – vyřídí p. 

starosta 

b/ fi AKTIV 95 Opava žádá o souhlas použití znaku obce – p. starosta odpoví 

c/ oznámení o zahájení užívání MVN Hrubé díly 

d/ návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Nesovice 985 tis.+ 2x 60 tis.výmalba 

e/ Klub přátel při ZŠ Brankovice schválen starostou věcný dar do tomboly na školní ples 

18.2.2012  - do 1 tis. Kč. 

f/ žádost Organizace zdravotně postižených o finanční dar – odsouhlasen 1 tis. Kč. 

g/ stanovisko k výstavbě RD – p. Jaroslav Kovář – parcely pod Hradem –vyřídí ing. 

Homola 

Návrh usnesení č.9 a-d,g 
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí výše uvedené body a-d,g/ . 

Výsledek hlasování :    Pro: 7        Proti: 0                  Zdrželi se:0 

Usnesení  č. 9 a-d,g/ bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení č.9 e,f 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje body e/ a f/ - dar do tomboly ZŠ Brankovice 1 tis. 

Kč a finanční dar 1 tisíc Kč Org.zdravotně postižených. 

Výsledek hlasování: Pro: 7           Proti:  0                 Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 e,f  bylo schváleno. 

 

     10. Diskuse a závěr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

                                                

Příloha č.l  - Prezenční listina 

       

       

 

 

 

 

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

 

 

 

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

                                  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


