
OBEC NESOVICE 
683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 
 

 

                                                     37. 
 

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

konaného dne 6.10.2012, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 

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

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

 / viz prezenční listina – příloha č. 1/ 

Omluven:  -- 

Občané:     7 – viz. prezenční listina  
 
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. 9 

5. Rozpočtová opatření č. 10 

6. Zpravodaj 2012 

7. Informace – návrh ÚP obce na webových stránkách 

8. Informace o stavbě křižovatky a bezpečnost chodců 

9. Uzavírka silnice II/429 v obci Nesovice 

10. Pošta - žádosti 

11. Diskuze a závěr 

 

 

1.Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
a/ Parkování firemního vozidla p. Navrátila u bytovky v Letošově čp.133 – byl odeslán  dopis 

starostou obce. 

Návrh usnesení č.1 

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

Výsledek  hlasování : Pro : 9   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 paní Ing. Helena Kuchtová a pan Miroslav Syřiště, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice schvaluje  ověřovatele zápisu paní Ing. Helenu Kuchtovou a 

pana Miroslava Syřiště,  zapisovatelkou paní Vladislavu Přibilíkovou 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 9 
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č. 9 – dotace na volby do krajských 

zastupitelstev v příjmech i výdajích o částku 23.000,- Kč, označenou ÚZ 98193. Tuto dotaci 

obdržela obec již v měsíci září 2012. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.9 v příjmech i výdajích o  částku 23.000,-

Kč, označenou ÚZ 98193 / Příloha č.2/ 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

5. Rozpočtová opatření č. 10 
Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č.10  - ve výdajích mezi paragrafy a 

položkami / jedná se o biocentrum/. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10 ve výdajích mezi paragrafy a 

položkami. / viz. Příloha č.3 / 

Výsledek hlasování :      Pro : 8         Proti : 1 / p. Petr Machálek/         Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

6. Zpravodaj 2012 
Místostarosta obce žádá členy zastupitelstva a místní složky o podání příspěvků do 

Zpravodaje obce Nesovice – termín do 15.11.2012 
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Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vydání Zpravodaje obce Nesovice a ukládá 

členům zastupitelstva zajistit příspěvky do stanoveného termínu. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

7. Informace – návrh ÚP obce na webových stránkách 
Starosta obce informoval členy zastupitelstva, že na webových stránkách obce je vyvěšen 

návrh nového územního plánu . Připomínky a doplňující nebo nové návrhy je možno zasílat 

na obecní úřad popř. přímo ing. arch. Sohrovi – zhotoviteli územního plánu. V tištěné podobě 

je návrh územního plánu k  nahlédnutí na obecním úřadě. 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně nového návrhu územního plánu obce . 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Informace o stavbě křižovatky a bezpečnost chodců 
Byla podána kompletní informace o současném stavu výstavby křižovatky, seznámení 

s historií vývoje projektování a s budoucím uspořádáním celého dopravního uzlu. Z tohoto 

bodu vyplynul zájem zastupitelstva a občanů, aby bylo vyvoláno jednání o posílení 

bezpečnosti  přechodu chodců. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně stavby křižovatky. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Uzavírka silnice II/429 v obci Nesovice 
Starosta obce informoval členy zastupitelstva  o navržené trase objížďky ulicí Kout po dobu 

pěti-denní uzávěry. Obec požaduje po zhotoviteli odstranit na své náklady veškeré škody, 

které použitím této objízdné trasy obci Nesovice vzniknou. 

Návrh na usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím ulice Kout pro pěti-denní uzávěru komunikace 

z důvodu uzavření úseku komunikace II/429 od křižovatky I/50 po most přes Hvězdičku. Platí 

pouze pro autobusy a osobní dopravu s povolením obce.  

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta - žádosti 
a/  žádost vlastníků garáží u borků  v obci Nesovice o odstranění stromů  a náletových dřevin, 

které zasahují nad objekty garáží  

Návrh na usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce ukládá úpravu stromů v době vegetačního klidu tak, aby neohrožovaly 

případným pádem na uvedené nemovitosti. / garáže/ 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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11. Diskuze a závěr 
Křižovatka – do diskuze se zapojilo 8 občanů. Z diskuze vyplynulo, aby bylo vyvoláno 

jednání s příslušnými orgány o projednání bezpečnosti  na přechodu a hledali se další 

možnosti jak zvýšit ochranu chodců při přecházení silnice I/50 na nově budovaném 

přechodu. Zastupitelstvo obce ukládá, aby obec neprodleně zahájila jednání s příslušnými 

orgány o posílení bezpečnosti chodců na  přechodu přes silnici I/50 nejlépe  pomocí 

světelného zařízení.  

      Návrh na usnesení :  

      Zastupitelstvo ukládá neprodleně zahájit jednání s příslušnými orgány o posílení  

      bezpečnosti. 

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

      Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

Pan Machálek František trvá na tom, aby byl přepracován projekt křižovatky I/50 a II/429 

s návrhem na přeložení potoka Hvězdičky a vybudováním podchodu. Svůj argument opírá 

o podpis cca 380 občanů Nesovic, které získal svojí iniciativní podpisovou akcí.  

      V případě nevyhovění jeho požadavku je ochoten postoupit i riziko, že bude stavba  

      křižovatky zastavena. 

       

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20,45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č.9 

Příloha č. 3 – rozpočtové opatření č.10 

 

 

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

    

  

 

Ověřovatelé zápisu :  ing. Helena Kuchtová           ………………………………….. 

 

 

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

 

 

 

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


