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                                                     29. 
 

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

konaného dne 23.4. 2012, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

Machálek,  Bronislav Hladký, Mgr. Roman Hofr, Miroslav Syřiště  / viz prezenční listina – 

příloha č. 1/ 

Omluven:  MVDr. Marie Kalinová 

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. Zplnomocnění člena ZO na Valnou hromadu  VaK a.s 

5. Schválení Zadání ÚP po svěšení s úřední desky 

6. Schválení Směrnice obce na rok 2012 

7. Úprava nájemného na zdravotním středisku– zubní ordinace 

8. Schválení smlouvy s Ochranným svazem autorským (OSA) 

9. Jubilanti  II. čtvrtletí 2012 

7. Pošta a žádosti 

8. Diskuze a závěr 

 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a) vypsání výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Nesovice – úkol trvá . 

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere na vědomí bod a) z kontroly usnesení z minulého ZO 

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

Usnesení č.1 bylo schváleno.     
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2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Bronislav Hladký a Ing. Helena Kuchtová, 

zapisovatelkou  paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu pana Bronislava  Hladkého a 

Ing. Helenu Kuchtovou,  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou 

Výsledek  hlasování : Pro : 8    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  zastupitelstva obce dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Zplnomocnění člena ZO na Valnou hromadu  VaK a.s 

Valná hromada společnosti VaK. a.s Vyškov se koná 25.5.2012, zastupitelstvo zplnomocňuje 

p. Vítězslava Rešku a jeho náhradníka  Ing. Petra Homolu k účasti na VH. 

Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce  schvaluje zplnomocňení p. Vítězslava Rešku, nebo jeho náhradníka 

 Ing. Petra Homolu k účasti na Valné hromadě  VaK a.s. Vyškov dne 25.5.2012 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

5. Schválení Zadání ÚP po svěšení s úřední desky 

Zadání  územního plánu obce Nesovice bylo vyvěšeno na úřední desce  od  8.3. do 10.4. 

2012, nebyly  vzneseny žádné připomínky. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Zadání  územního plánu obce Nesovice bez připomínek. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Schválení Směrnice obce na rok 2012  

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení Směrnice obce na rok 2012 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje  Směrnici obce na rok 2012 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Úprava nájemného na zdravotním středisku – zubní ordinace 

Vzhledem k rozsáhlejší opravě v zubní ordinaci ZS byl předložen návrh na zvýšení 

nájemného o 200,- Kč / měsíc. Nájemce se zvýšením souhlasí. 
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Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájemného pro zubní ordinaci na zdravotním středisku 

o 200,- Kč /měsíc od 1.5.2012 a ukládá vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 

 

8. Schválení smlouvy s Ochranným svazem autorským (OSA) 

Zastupitelstvu byl předložen návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování s OSA  na 

hudební produkce v místním rozhlase. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA   

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

Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

9.  Jubilanti – II. čtvrtletí 2012 

Byl předložen seznam spoluobčanů, kteří budou navštíveni členy zastupitelstva u příležitosti 

životního jubilea. 

Návrh usnesení č .9 

Zastupitelstvo obce schvaluje návštěvu spoluobčanů určenými členy zastupitelstva u 

příležitosti životního jubilea. 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

10. Pošta a diskuze 

a) Žádost o svolání schůzky -  vedení TJ Sokol a zastupitelů – středa 25.4. v 18.00 hod 

v zasedací místnosti  OÚ 

Návrh na usnesení č.10 a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí termín schůzky s vedením TJ Sokol Nesovice dne 

25.4.2012. 

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

Usnesení č. 10a bylo schváleno 

 

b) Podán návrh, aby v rámci úsporných administrativních opatření mohl starosta obce 

poskytnout místním složkám, které budou pořádat veřejné akce věcné dary do výše 1.000,- 

Kč/ akci. Po ukončení veřejné akce bude o poskytnutí daru informováno zastupitelstvo obce. 

Návrh na usnesení č. 10 b 

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty ke schvalování poskytnutí věcného daru  do 

1.000,- Kč místním složkám se zpětnou vazbou na zastupitelstvo. 

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

Usnesení č.10b bylo schváleno 

 

c)  Školské rada předložila zastupitelstvu obce návrh na  vybudování letní učebny – altánu u 

Základní školy. 

Návrh na usnesení č. 10c 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zahájení prací tak, aby bylo dosáhnuto územního 

souhlasu nebo stavebního pobolení.. 

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

Usnesení č. 10c bylo schváleno 
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d) Žádost SDH Nesovice na  bezplatný pronájem areálu, lavic a stolů za účelem pořádání 

Pálení čarodějnic v  sobotu 28.4.2012. 

Návrh na usnesení č. 10d 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem areálu KD , zapůjčení židlí a stolů na akci 

Pálení čarodějnic dne 28.4.2012. Přímé náklady  / el.energie, voda/ budou fakturovány SDH 

Nesovice. 

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

Usnesení č. 10d bylo schváleno. 

 

e)p. starosta informoval členy ZO  o probíhajícím auditu hospodaření obce, dále o vandalismu 

a krádežích v obci, zhodnotil akce, které obec spolupořádala / divadlo,košt vína/. 

 

 

 

  

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

 

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

    

 

 

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

 

 

                                   Ing. Helena Kuchtová        …..……………………………… 

 

 

 

 

 

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


