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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     36. 
 

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

konaného dne 17. 9. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Petr Plavina, Bronislav Hladký, ing. Helena Kuchtová, Miroslav 

Syřiště,  MVDr. Marie Kalinová - viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluveni: ing. Petr Homola  

Neomluveni: Mgr. Roman Hofr, Petr Machálek 

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. Schválení odprodeje pozemků po zveřejnění záměru -Kazimírovi 

5. Schválení směny pozemků po zveřejnění záměru – PF,TJ, Součkovi 

6. Harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí 2012 

7. Schválení Dodatku č. 14 – Telefónica, a.s. – budova čp.230 ZS 

8. Pošta a žádosti  

9. Diskuse a závěr 
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1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 

a)  parkování firemního vozidla p. Navrátila  u bytovky v Letošově  čp. 133 – není možné – p. 

starosta napíše dopis, že parkuje na obecním pozemku 

Návrh usnesení č.1a 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice ukládá p. starostovi písemně sdělit parkování na obecním 

pozemku. 

Výsledek  hlasování : Pro : 6    Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1a  bylo schváleno. 

 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Bronislav Hladký a paní MVDr. Marie Kalinová, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Bronislava Hladkého a 

paní MVDr. Marii Kalinovou,  zapisovatelkou paní Janu Krištofovou. 

Výsledek  hlasování : Pro : 6    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: 6        Proti : 0       Zdrželi se :  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Schválení prodeje pozemků po zveřejnění záměru – p. Kazimírová 

 odprodej obecního pozemku p. Kazimírové – jedná se o pozemek za bytovkami v Letošově 

na zahrádku – schváleno 

Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  odprodej obecního pozemku část parc.č.  966/1 a část parc.č. 

966/2 v k.ú. Letošov  o výměře cca 530 m2 – přesná výměra bude určena dle geometrického 

plánu. 

Výsledek  hlasování : Pro : 6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

5. Schválení směny pozemků PF ČR, ing. Souček a TJ Sokol Nesovice  

Pan místostarosta ing. Homola přednesl vyvěšený záměr směny obecních pozemků na parc.č .   

1909/108 o vým. 1284 m2, p.č. 1876/44 o vým. 478 m2, p.č. 1819/70 o výměře 719 m2, p.č. 

1819/122 o výměře 238 m2 a p.č. 1793/11 o výměře 36 m2, p.č. 1817/109 o výměře 4428 m2, 

vše zapsáno na LV 1 Obec Nesovice pro k.ú. Nesovice a p.č. 1957/265 o výměře 3553 m2, 

1957/299 o výměře 555 m2, p.č. 1966/68 o výměře 101 m2, 1940/171 o výměře 2694 m2 a 

p.č. 1568/3 o výměře 54 m2 vše zapsáno na LV 1 Obec Nesovice pro k.ú. Letošov 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje  směnu nemovitostí dle výše uvedených parcel v k.ú Nesovice a 

k.ú. Letošov. 

Výsledek  hlasování : Pro : 6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Harmonogram schůzí ZO na IV. čtvrtletí 2012 

Pan starosta předložil harmonogram schůzí ZO na IV.čtvrtletí 2012:  8. října 

                                                                                                               29.října     

                                                                                                               19.listopadu 

                                                                                                               10.prosince     

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí harmonogram schůzí ZO na IV.čtvrtletí 2012  

Výsledek hlasování : Pro : 6       Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

                                                    

 

7. Schválení Dodatku č. 14 – Telefónica, a.s.- budova č.230 ZS 

Umístění zařízení a náklady za služby v budově čp. 230 Nesovice – změna v čl.5 – výše a 

splatnost úhrady v Dodatku č. 14, částka se mění na 50 tis. Kč. 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 14 – Telefónica, a.s. – umístění zařízení v budově 

čp. 230  v Nesovicích, změna čl.5 – výše a splatnost úhrady -  50 tis. Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro :  6       Proti :   0          Zdrželi se :   0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Pošta - žádosti 

-  nahlásit, kde nesvítí světla v obci – přijede oprava 

-  býv. textil bude 1 rok užívat fi Skanska – při rekonstrukci křižovatky 

 

9. Diskuze a závěr 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20:10 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

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

    

 

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

 

 

                                   MVDr. Marie Kalinová            …………………………………. 

 

 

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


