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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                     38. 
 

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

konaného dne 29. 10. 2012 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Petr Machálek Petr Plavina, 

Bronislav Hladký, ing. Helena Kuchtová, Miroslav Syřiště,  MVDr. Marie Kalinová - viz 

prezenční listina – příloha č. 1 

Omluveni: -----  

Občané:  Jiří Soustružník  
 

 
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.  Návrh Obecně závazné vyhlášky č.3/2012 –poplatky za likvidaci komunál.opadu 

5.  Inventury 2012 

6.  Informace o stavbě křižovatky a bezpečnosti chodců 

7.  Rozpočtové opatření č. 11,12 a 13 (příspěvky na žáky, VPP, dotace dětské hřiště) 

8.  Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce (audit) 

9.  Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě 

10.Jubilanti  IV. Q 2012 

11.Pošta a žádosti  

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

a) křižovatka I/50 – oslovena současná projektantka ing. Trčková- navrhne možnosti zvýšení 

ochrany chodců -  úkol trvá. 

Návrh usnesení č.1a 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice bere na vědomí informaci o současném jednání příslušnými 

institucemi o možnosti zvýšení ochrany chodců při budoucím přecházení silnice I/50. 

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

Usnesení č. 1a  bylo schváleno. 

 

 

2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan  Petr Plavina a pan Mgr. Roman Hofr, 

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

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele zápisu pana Petra Plavinu a pana Mgr. 

Romana Hofra, 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. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 – poplatky za likvidaci komunál. odpadu   

Dle rozboru nákladů a na základě  zákona o poplatcích za likvidaci komunálního odpadu se 

navrhuje zvýšení poplatku na osobu 600,- Kč za rok od 1.1.2013. 

OZV č. 3/2012 se dořeší na příštím ZO.  

Návrh na usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce ukládá dořešit Obecně závaznou vyhlášku č.3/2012 o poplatcích za 

likvidaci komunálního odpadu. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno.  

 

5. Inventury 2012  

Byl předložen plán inventur  za rok 2012 ke schválení – viz příloha č.2. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2012 – příloha č.2. 

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

Proti byl pan Petr Machálek. 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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6. Informace o stavbě křižovatky  

Pan starosta informoval o postupu prací na křižovatce silnice I/50 a vysvětlil zákaz vjezdu 

všech vozidel s dodatkovou tabulkou „ Na povolení OÚ Nesovice“.     

 Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci výše uvedenou.  

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

  

7. Rozpočtová opatření č. 11,12 a 13 (příspěvky na žáky, VPP, dotace dětské hřiště) 

a) pan starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 11 – 106 900, - Kč v příjmech a 

výdajích – příloha č. 3 

Návrh usnesení č. 7a)   
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.11 – v příjmech i výdajích 106 900,- Kč. 

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

Usnesení č. 7a) bylo schváleno 

 

b) návrh rozpočtového opatření č. 12 – 29 000,- Kč v příjmech i výdajích – příloha č. 4 

Návrh usnesení č. 7b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 – v příjmech i výdajích 29 000,-Kč 

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

Usnesení č. 7b) bylo schváleno 

 

c) návrh rozpočtového opatření č. 13 – 91 000,- Kč v příjmech i výdajích – příloha č. 5 

 Návrh usnesení č. 7c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13 – v příjmech i výdajích 91 000,-Kč 

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

Usnesení č. 7c) bylo schváleno 

 

8. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce (audit) 

Pan starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce, které se uskutečnilo 24. a 

25.10.2012  s výsledkem bez závad.                                             

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření obce.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Smlouva o umístění zařízení veřejné komunikační sítě 

Obec schvaluje umístění zařízení veřejné komunikační sítě v budově čp.158, které  bude moci 

do budoucna využívat obec Nesovice. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o umístění zařízení veřejné komunikační sítě v budově 

čp.158. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Jubilanti IV Q 2012 

Pan starosta předložil seznam jubilantů na IV. čtvrtletí 2012 a byli stanoveni členové ZO , 

kteří je navštíví. 

Návrh na usnesení č. 10 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí jubilanty na IV. čtvrtletí 2012 se seznamem členů ZO za 

účelem jejich návštěv. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

11.Pošta - žádosti 

a) žádost TJ Sokol Nesovice, odd.kopané o bezplatný pronájem sálu KD na Sportovní ples 

22.2.2013. 

Návrh usnesení č.11a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu KD mimo přímé náklady (voda, 

energie, hasič, dozor) na Sportovním plesu 22.2.2013. 

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

Usnesení č. 11a) bylo schváleno 

 

b) obec pořádá předvánoční koncert – 8.12.2012 – hraje ZUŠ Jedovnice 

Návrh usnesení č.11 b) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o předvánočním  koncertu 8.12.2012 

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

Usnesení č. 11b) bylo schváleno 

 

c) Dohoda o členství v JSDH.  

Návrh usnesení č.11c) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o členství JSDH, kde bude tato činnost vykonávána pro  

obec dobrovolně bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

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

Usnesení č. 11c) bylo schváleno 

 

 

 Diskuze a závěr 

 

Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 20:30 hod. 

 

 

příloha č. 1 – prezenční listina 

příloha č. 2 – plán inventur na r. 2012 

příloha č. 3 – RO č. 11 

příloha č. 4 – RO č. 12 

příloha č. 5 – RO č. 13 

 

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

    

 

Ověřovatelé zápisu :  Petr Plavina                ………………………………… 

 

 

                                   Mgr. Roman Hofr       …………………………………. 

 

 

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


