
           
OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                    26. 
                                               

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

          dne 20.2.2012  od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

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

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

                      Miroslav Syřiště, Bronislav Hladký, Mgr. Roman Hofr /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.   Doplnění programu o body 9-11  a schválení programu 

4.   Manž. Plavinovi - oprava výměr   

5.   Pronájem nebytových prostor – zdr.stř. po p.Tkáčové po veř.nabídce 

6.   Návrh na odkupy pozemků – louky u školy 

7.   Vyhodnocení nabídek na zpracování ÚP 

8.   Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku obce Nesovice za rok 2011,  

      včetně návrhu na vyřazení 

9.   Obecně závazná vyhláška  - změny poplatků 

10. Odpisový plán ZŠ a MŠ 

11. Převod finančních prostředků –zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

12. Rozpočtový výhled na období  2012 až 2016 

13. Pošta - žádosti 

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

b/  požadavek p. Nezdařila – úhrada části nákladů na prodloužení plynovodního  řádu 

v lokalitě „Pod hradem“ - po předložení fa za zhotovení a zpětný odkup obec navrhuje 

přispět p.Nezdařilovi částkou 12,5 tis. Kč.  

      Návrh usnesení č.1 
Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu 12,5 tis. Kč p. Davidu Nezdařilovi na výše uvedenou 

akci.  

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

                                                        

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi  pan Bronislav Hladký a p. Miroslav Syřiště, 

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

Návrh usnesení č.2 
Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu  pana Bronislava Hladkého a  

pana Miroslava Syřiště,  zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

3. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s doplněním programu o body 9-11 a s návrhem programu 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K doplnění  programu nebyly 

vzneseny připomínky. Bylo přistoupeno k 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. Manželé Plavinovi – oprava výměr 

     Dle geometrického plánu se opravuje výměra z 239 m2 na 267m2 – viz.zápis č. 24 ze dne  

      9.1.2012 

Návrh usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Nesovice  schvaluje novou výměru 267 m2 k prodeji pozemků manž.  

Plavinovým, Nesovice 100. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

5. Pronájem nebytových prostor v budově ZS 
     Na veřejnou nabídku se přihlásil jeden zájemce – p. Hana Spáčilová, Nesovice 230.  

      Nájem 1 000,- Kč/měsíc - schválen 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pí. Spáčilové a ukládá uzavřít smlouvu o 

pronájmu NP splatností od 1.3.2012 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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6.  Návrh na odkupy pozemků – louky u školy 
     Obec v souladu se zpracováním nového ÚP má zájem odkoupit pozemky na loukách na  

      ozelenění – parkovou úpravu – návrh   přijat .      

       

     Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje návrh na odkupy pozemků na loukách u školy. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

                                                   

7. Vyhodnocení nabídek na zpracování ÚP Nesovice 
      Výběrovou komisí (viz. usnes. č.6 ze dne 30.1) byla na zpracování nového územního     

      plánu vybrána  fa  Studio Region,  Zelná  104/13, 619 00 Brno – nabídková cena  

      225.000,- Kč 

      Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje  výše uvedenou firmu na zpracování územního plánu 

Nesovice 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

8. Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku oce     

Nesovice za rok 2011  
Byla předložena  Inventarizační zpráva z inv. majetku obce za rok 2011 vč. návrhu na 

vyřazení. Likvidační  komise ve složení: ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová a 

Bronislav Hladký vyřídí likvidaci vyřazeného majetku do 15.3.2012.- příloha č. 2 

      Návrh na usnesení č.8 
      Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku          

      Obce Nesovice za rok 2011 a určila výše uvedenou likvidační  komisi. 

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

     Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9. Obecně závazná vyhláška – změny poplatků 
V OZV č. 1/2010 je v části I. Čl. 1 zrušeno písm. d/ -poplatek za provozovaný výherní  

hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené MF – dle zák.č.30/2011 Sb. daňový 

řád, přednesen návrh nové  OZV č. 1/2012 s platností  od 1.3.2012. 

Návrh usnesení č.9  
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012. 

Výsledek hlasování :    Pro: 8        Proti: 0                  Zdrželi se: 1 

Usnesení  č. 9  bylo schváleno.  

 

     10. Odpisový plán ZŠ a MŠ 
     Předložen odpisový plán dlouhodobého hmotného investičního majetku    

v hodnotě nad 40 000,- Kč pro rok 2012 – příloha č. 3 

Návrh usnesení č.10  
Zastupitelstvo obce schvaluje  výše uvedený odpisový plán ZŠ a MŠ na rok 2012. 

      Výsledek hlasování :   Pro : 9           Proti: 0                    Zdrželi se: 0 
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  Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Převod fin.prostředků – zlepšeného hospod.výsledku ZŠ a MŠ 
Návrh zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za rok 2011  ve výši 31 686,35 Kč 

do rezervního fondu a fondu odměn. 

Návrh usnesení č.11  
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení  finančních prostředků zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2011 dle přílohy č. 4 

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

     Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

    12. Rozpočtový výhled na období  2012 až 2016 
    Byl předložen rozpočtový výhled na období 2012  - 2016– viz. příloha 

     Návrh na usnesení č. 12 

     Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled v předložené podobě 

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

 

13. Pošta a žádosti 
a/ SDH Nesovice – žádost o bezplatný pronájem sálu KD na Dětský maškarní ples  

    18.3.2012,  proplacení hudby a věcný dar  do tomboly. 

     ZO navrhuje zaplatit fa za hudbu do výše 3 500,-Kč, věcný dar do výše 1 000,-Kč  

     a bezplatný pronájem KD, SDH si zaplatí skutečné náklady, tj.voda plyn a elektriku. 

Návrh usnesení č.13/a  
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje SDH Nesovice výše uvedené příspěvky na dětský 

maškarní ples18.3.2012. 

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

Usnesení  č. 13/a  bylo schváleno.  

 
b/ TJ Sokol, oddíl kopané žádá o bezplatný pronájem sálu KD na Sportovní ples 2.3.2012, 

    zaplacení hudby a o věcný dar do tomboly.ZO navrhuje zaplacení fa za hudbu do výše  

    6 000,- Kč, věcný dar do výše 1 000,- Kč a bezplatný pronájem sálu KD. TJ zaplatí 

provozní náklady – voda, plyn, el.energie. 

Návrh usnesení č.13/b  
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje TJ Sokol, oddílu kopané Nesovice výše uvedené 

příspěvky na Sportovní ples 2.3.2012. 

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

Usnesení  č. 13/b  bylo schváleno.  

 
c/ Telefonica, a.s. podala žádost o modernizaci zařízení pro šíření signálu, umístěného na 

ZS prostřednictvím fy.Svoboda a syn. Obec nemá proti této modernizaci námitky. Je třeba 

zajistit při ukončení prací ze strany obce kontrolu prostupů přes střechu, aby na půdu 

nezatékalo. – úkol pro zaměstnance obce a starostu a místostarostu.  

d/ zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v r. 2011 

e/inf. o Besedě u cimbálu  v sále KD Nesovice – 15.4.2012 

Návrh usnesení č.13/c-e  
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí inf. v bodech c-e. 



-5- 

 

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

Usnesení  č. 13/c-e bylo schváleno. 
                                                  

Diskuze a závěr 

 
      p. Petr Machálek – zadat do ÚP opravu chodníku do Milonic 

 
  

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,40 hod. 

 

                                              

příloha č.l   - Prezenční listina 

      příloha č.2  - Inventarizační zpráva za r. 2011 

      příloha č.3 – odpisový plán ZŠ a MŠ 

příloha č.4 -  převod fin.prostředků – zlepšeného hospod.výsledku ZŠ a MŠ  
příloha č.5 – Rozpočtový výhled 2012-2016 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

                                  

 

                                     Miroslav Syřiště              ………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 


