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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     30. 
 

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

konaného dne 14. 5. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

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

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

Syřiště  - 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. Rozpočtové opatření č.2 

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 a Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok  

    2011 

6. Prodej pozemku p.č. 948/1 v k.ú. Letošov (oprava rozhodnutí ZO z 3.10.2011) 

7. Návrh na směnu pozemků s Pozemkovým fondem ČR 

8. František Král (letec RAF) – doporučení k povýšení in memoriam 

9. Jaroslav Kovář – cesta k pozemku 

10. Smlouva o smlouvě budoucí – E.ON.Distribuce,a.s. 

11. Pošta a žádosti 

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

a) konkurz na ředitele ZŠ a MŠ – bylo zahájeno výběrové řízení  

b) povolení letní učebny před ZŠ -  byly zaslány žádosti dotčeným institucím (E.ON, JMP, 

Telefónica, Vak, atd.) k souhlasnému stanovisku k umístění stavby.   

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere na vědomí body a) a b) 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 pan Mgr. Roman Hofr a Petr Machálek, zapisovatelkou  

paní Jana Krištofová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Mgr. Romana Hofra  a 

Petra Machálka,  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 návrhem programu. 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. Rozpočtové opatření č. 2 

Pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 2 - 41 200, - Kč v příjmech a výdajích 

Viz. příloha č.2 

 Návrh usnesení č. 4             

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v příjmech i výdajích o částku 41 200,-

Kč. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 a  Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření  obce za rok 2011  

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem JMK, p. Martou 

Otáhalovou dne 23. a 24.4. 2012. Výsledek přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

– bez výhrad. Po zveřejnění a vyvěšení závěrečného účtu za rok 2011 a Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce  za rok 2011 byly tyto schváleny – příloha č. 3 a 4. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje  závěrečný účet za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky – bez výhrad. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Prodej pozemku p.č. 948/1 v k.ú. Letošov (oprava usnesení ZO z 3.10.2011) 

Oprava usnesení ZO č. 4 z 3.10.2011:  

Z důvodu nezájmu p. Krausové  o odkup  pozemku parc.č. 948/1 v k.ú. Letošov, byl tento 

odprodán manželům Kupkovým. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu usnesení č. 4 – ZO z 3.10.2011 – odprodej pozemku p.č. 

948/1, k. ú. Letošov manželům Kupkovým.  . 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7. Návrh na směnu pozemků s Pozemkovým fondem ČR 

Za pozemky p.č. 1627/81, 1627/84, 1627/85 a 1627/90 v k.ú. Nesovice o celkové výměře 

4206 m2  u ZŠ na ozelenění budou  nabídnuty  ke směně Pozemkovému  fondu ČR  tyto:  

p.č. 1788/13, 1819/48, 1816/19, 1817/177, 1909/108 a 1876/44 o celkové výměře 4241 m2 

Bude vyvěšen na  ÚD záměr ke směně. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na směnu pozemku u ZŠ s Pozemkovým fondem 

ČR. 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 

 

8. František Král – letec RAF – doporučení k vyznamenání in memoriam 

Obec Nesovice napíše žádost na Ministerstvo obrany ČR k udělení vyznamenání pro rtm. 

Františka Krále – letce RAF – in memoriam. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání žádosti na MO ČR k udělení vyznamenání rtm. 

Františka Krále – letce RAF – in memoriam. 

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

.Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

9.  Jaroslav Kovář – cesta k pozemku  

Byla  předložena plánovací smlouva o přístupu k pozemku p.č. 1469/34 v k.ú. Nesovice. 

Návrh usnesení č .9 

Zastupitelstvo obce schvaluje plánovací smlouvu s ing. Jaroslavem Kovářem o přístupu 

k pozemku p.č. 1469/34 v k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcného břemene – 

E.ON Distribuce, a.s. 

Smlouva o smlouvě budoucí – Nesovice-Letošov Plavina vvNN k umístění kabelu NN na par. 

č. 1838, 1577,12 v k.ú. Letošov. 

Návrh na usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu 

věcného břemene k umístění kabelu NN na parc.č. 1838, 1577,12 v k. ú . Letošov s fi. E.ON 

Distribuce, a.s. České Budějovice. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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11. Pošta – žádosti 

1/ Lesy ČR, s.p.- oblast povodí Dyje – spravovat břehy toku  Hvězdličky – žádají o souhlas se 

vstupem na obecní pozemky – ZO souhlasí 

2/ Stárci z Nesovic žádají o bezplatný pronájem sálu KD na hodovou zábavu 30.6.2012 a 

zaplacení dechové kapely Liduška z Dolních Bojanovic a bezplatný pronájem areálu OÚ na 

neděli 1.7.2012 k posezení u cimbálu. Členové ZO souhlasí. 

3/ Pozvánka na 1.sjezd rodáků do Hvězdlic 21. a 22.7.2012 

4/ dne 6.6.2012 se koná Valná hromada SO Mezihoří –zúčastní se p. starosta i p. 

místostarosta. 

5/ v MŠ bude letos provoz o prázdninách od 2.7. do 13.7.2012 , od 16.7.do 31.8. 2012 bude 

MŠ i jídelna uzavřena. 

6/ p. starosta inf., že bude nové výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce schvaluje bod 1/ - souhlas se vstupem na obecní pozemky fi Lesy ČR, sp. 

– oprava břehů toku Hvězdlička 

bod 2/ bezplatný pronájem sálu KD  a zaplacení dechové kapely Liduška na hody 30.6.2012 a 

bezplatný pronájem areálu OÚ  1.7.2012   na posezení u cimbálu. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené body 3/- 6/. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Diskuze a závěr 

-  p. Roman Hofr – neupraven pomník padlých na státní svátek osvobození v NZ 

 

 

 

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

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.2 

Příloha č. 3 – Závěrečný účet za rok 2011 

Příloha č. 4 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2011 

 

 

 

 

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

    

 

Ověřovatelé zápisu :  Mgr. Roman Hofr        ………………………………… 

 

 

                                   Petr Machálek             …………………………………. 

 

 

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


