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OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

 

 

                                                       4. 
 

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

konaného dne 3. 1. 2011, od 18. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký,  

Miroslav Syřiště, MVDr. Marie Kalinová, Petr Machálek, ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina. 

- viz prezenční listina – příloha č.4  

Omluven: --- 

Občané: Dušan Sádlík 

   

 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva                          
     Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,00 hodin  starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

 

 

Program: 
1. Kontrola usnesení z  minulého zasedání ZO 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Schválení programu 

4. III. Obecní ples 28.1.2011 – jmenování přípravného výboru 

5. Pronájem koupaliště – 3 zájemci 

6. Rozpočtová opatření č.16 – dotace JSDH,   

                                      č.17 – dotace JSDH povodně 

                                      č.18 -  projekt EU-dotace školám   

7. Žádost obce Snovídky – zajištění požární ochrany JSDH 

8. Informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy 

9. Pošta a ostatní 

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

Ing. Kuchtová objedná vstupenky na muzikál „Někdo to rád horké“na měsíc březen- 30 ks.  

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání 30 ks vstupenek na muzikál „Někdo to rád horké“. 

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  Miroslav Syřiště a  paní MVDr. Marie Kalinová, 

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

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo  obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Miroslava Syřiště a paní MVDr. 

Marii Kalinovou a zapisovatelkou  paní Janu Krištofovou. 

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

Usnesení č.2 bylo scháleno.    

                                                               

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 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. III. Obecní ples – 28.1.2011 

Do přípravného výboru pořádání obecního plesu dne 28.1.2011 jsou navrženi: Vítězslav 

Reška, ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová. Jmenovaní s návrhem souhlasí.              

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené členy ZO do přípravného výboru pořádání III. 

Obecního plesu, který se koná 28.1.2011. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

 

5. Pronájem koupaliště – 3 zájemci 

O pronájem koupaliště mají zájem: Petr Mihok, Uhřice, Alexander Vinklar, Nesovice a 

Kristina Březinová, Hodějice. Pozvou se na příští ZO dne 24.1.2011, kde předloží své 

projekty a vize k provozování koupaliště. Na dalším ZO 14.2.2011 bude výběrové řízení. 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce ukládá pozvání výše uvedených 3 zájemců o pronájem koupaliště na příští 

zasedání ZO dne 24.1.2011 s předložením projektů a vizí  o pronájmu koupaliště. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 
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6. Rozpočtová opatření č. 16, 17 a 18. 

Rozpočtové opatření č. 16 – dotace JSDH ve výši 17 100,-Kč v příjmech i výdajích dle 

přílohy č. 1. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16 v příjmech i výdajích o 17 100,-Kč. 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno - příloha č.1 

 

Rozpočtové opatření č. 17 – dotace JSDH povodně ve výši 11 600,- Kč v příjmech i výdajích 

dle přílohy č. 2. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 17 v příjmech i výdajích o 11 600,-Kč. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno – příloha č. 2 

 

Rozpočtové opatření č. 18 – projekt EU – peníze školám ve výši 404 400,-Kč v příjmech i 

výdajích dle přílohy č. 3. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18 v příjmech i výdajích o 404 400,- Kč. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno – příloha č. 3 

 

7.Žádost obce Snovídky – zajištění požární ochrany JSDH 

Zajištění požární ochrany naší JSDH pro obec Snovídky by bylo za úplatu, p. starosta Reška 

zjistí možnosti dne 8.1.2011 na Výroční valné hromadě SDH Nesovice a na příštím ZO se 

bude řešit. 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost obce Snovídky o zajištění požární ochrany. 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

8. Informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy 

Ing. Homola  informoval o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy – většina 

drobných toků přechází na Lesy ČR, popřípadě  na Povodí Moravy. 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce dává na vědomí členům ZO informaci o transformaci Zemědělské 

vodohospodářské správy. 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

9. Pošta a ostatní 

- pronájmy nebytových prostor v obci jsou všechny obsazeny, na příštím ZO bude seznámení 

s těmito nájmy. 

  

10. Diskuze a závěr 

-  p. Kalinová – pozvání pracovníka FÚ Bučovice k dílčímu přiznání daní z nemovitosti pro 

staré občany – p. starosta zajistí dle možností Finančního úřadu 

-  p. Petr Machálek – inventarizaci majetku provádět až k 31.1.2011 – nelze, musí být 

s koncem účetního období 

-  p. Krištofová – inf. o konání Tříkrálové sbírky v obci v sobotu 8.1.2011. 
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Po projednání všech bodů p. starosta zasedání ukončil ve 19,35 hod. 

 

 

Přílohy zápisu : 

- č. 1 – rozpočtové opatření č. 16 

- č. 2 – rozpočtové opatření č. 17 

- č. 3 – rozpočtové opatření č. 18 

- č. 4 – prezenční listina 

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

 

Ověřovatelé zápisu :  Miroslav Syřiště…………………… 

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

 

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


