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                                                        Z á p i s 

   z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného 

          dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška, ing. Petr Homola, Bronislav Hladký, MVDr. .Marie Kalinová, 

Petr Machálek, ing. Helena Kuchtová, Petr Plavina /viz. Prezenční listina – příloha č.1/ 

Omluveni : Syřiště Miroslav, Mgr. Hofr Roman 

Hosté : ing. Jiří Kupka,  Dušan Sádlík, Mihok Petr, Vinklár Alexandr, Bezděk David 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
     Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 18,oo hod. 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 

5. Pronájem koupaliště 

6. Kupní smlouva – prodej plynovodu – Ţleby 

7. Příloha č.1 ke smlouvě o poskytování knihovnických sluţeb 

8. Jmenování členů ZO do výběrové komise – Kanalizace a ČOV 

9. Ţádost o odkup pozemku – p. Reška Josef 

10. Ţádost o odkup pozemku – p. Pliml Karel 

11. Smlouva o odkup pozemku – p. Syřiště Miroslav 

12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

13. Rozdělení jubilantů  - I.čtvrt.2011 

14. Schválení inventur za rok 2010 

15. Jmenování likvidační komise 

16. Schválení převodu výsledku hospodaření VHČ za rok 2010 

17. Ukazatel rychlosti – dotace v rámci SO Mezihoří 

18. Ţádost o vyjádření k uzavírce a objízdné trase 

19. Došlá pošta 

20. Diskuze a závěr 
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1. Kontrola usnesení z minulého ZO 

Byli  pozváni zájemci o pronájem  koupaliště  –  viz. bod č. 5 

Dále se dostavil pan Ing. Jiří Kupka – zájemce o odprodej pozemku na Ţlebách. – úkol 

trvá. 

Podklady pro rozpočet obce – navrţeno bylo zbudování chodníku od hřiště k Lázinkám 

/podél toku Litavy/ a částečná oprava Domu sluţeb čp. 172 včetně výměny vchodových 

dveří a dokončení vodovodní přípojky. 

Ţádost obce Snovídky  o zajištění poţární ochrany – ZO schvaluje  zajištění PO v obci 

Snovídky. 

Návrh usnesení č.1 

Zastupitelstvo obce schvaluje po dohodě s místní jednotkou SDH moţnost zajištění 

poţární ochrany v obci Snovídky. Cena za tuto sluţbu bude projednána s uvedenou obcí.  

Výsledek hlasování : Pro : 7           Proti : 0    Zsrţeli se :  0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Petr Plavina a  ing. Helena Kuchtová, 

zapisovatelem paní Vladislava Přibilíková. K návrhu nebyly vzneseny ţádné námitky. 

Návrh  usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Petra Plavinu a   

 ing. Helenu Kuchtovou a  zapisovatelku paní Vladislavu Přibilíkovou. 

Výsledek hlasování :  Pro :   7        Proti :  0      Zdrţeli 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 

ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č.3 

Zastupitelstvo obce  Nesovice  schvaluje program zasedání ZO dle předloţeného návrhu. 

Výsledek hlasování :  Pro  7         Proti : 0      Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. III. Obecní ples 

Ples se koná v pátek 28. ledna 2011. Je potřeba zajistit ţeny na vázání kytek, na číslování 

tomboly a výzdobu sálu – zajistí  MVDr.Kalinová M. Předsedající ţádá všechny členy o 

spolupráci při pořádání tohoto plesu. 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořádání plesu a ukládá paní MVDr.Kalinové M, aby 

zajistila ţeny na tuto akci. 

Výsledek hlasování :    Pro :  7       Proti : 0        Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 4  bylo chváleno. 

 

 

 

 

 



 

                                                                - 3 - 

 

5. Pronájem koupaliště 

Ţádost o pronájem koupaliště podalo 5 zájemců. Na dnešní zastupitelstvo se dostavili  : 

pan Mihok Petr, pan Vinklár Alexandr a pan Bezděk David.  Omluvil se pan  Josef 

Brychta. Zájemci přednesli své návrhy a poţadavky.  

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce ukládá členům vyhodnotit návrhy na pronájem koupaliště a na příštím 

ZO vybrat nejvhodnějšího kandidáta na pronájem koupaliště. 

Výsledek hlasování :  Pro :  7        Proti : 0         Zdrţeli se : 0 

 

6.Kupní smlouva – prodej plynovodu na  Žlebách 

Kupní smlouva č. 1210001604 mezi obcí Nesovice a JMP Net, s.r.o. Brno na prodej 

plynárenského zařízení včetně příslušenství v rámci stavby „Prodlouţení STL plynovodu 

a plynovodních přípojek v části obce Ţleby“ v celkové výši 183.500,- Kč. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje prodej stavby „ Prodlouţení plynovodního řádu a 

přípojky – lokalita Ţleby“ dle  kupní smlouvu č. 1210001604 na prodej plynárenského 

zařízení včetně příslušenství v části obce Ţleby  v ceně 183.500,- Kč. 

      Výsledek hlasování :   Pro : 7    Proti :   0        Zdrţeli se :   0 

     Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

     7. Příloha č.1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb 

      Obec Nesovice poskytne Knihovně K. Dvořáčka ve Vyškově  zálohově a to jednorázově  

     částku 10.000,- Kč na nákup knih pro místní knihovnu  na rok 2011. 

      Návrh usnesení č. 7  

     Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje poskytnutí finanční částky 10.000,- Kč na rok  

     2011 Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově  na nákup knih pro místní knihovnu. 

     Výsledek hlasování :     Pro :  7         Proti :  0       Zdrţeli se :  0 

     Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

      8. Jmenování členů ZO do výběrové komise – Kanalizace a ČOV 

      Do výběrové komise v pondělí 31.ledna 2011 byli navrţeni : MVDr.Kalinová Marie,  

      Hladký Bronislav, Syřiště  Miroslav, Plavina Petr a ing. Kuchtová Helena.  

      Náhradníci : ing. Homola Petr a Reška   Vítězslav.  

      Návrh usnesení č.8 

      Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje členy do výběrové komise  a 

      náhradníky  na výběrové řízení na „ Kanalizaci a ČOV“ dne 31.1.2011. 

      Výsledek hlasování :    Pro :  7        Proti :   0         Zdrţeli se :  0 

      Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

     9. Žádost o odkup pozemku – p. Josef Reška 

     Pan Josef Reška ţádá o odprodej části pozemku p.č. 2012/1 v k.ú. Nesovice.  

     Návrh  usnesení č. 9 

     Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost o odprodej části pozemku na p.č. 2012/1 v k.ú.  

     Nesovice  a jeho prodej neschvaluje. Navrhuje projednat s p. Reškou směnu a narovnání  

     s jeho vlastním sousedícím pozemkem tak, aby z parcely č. 2012/1 v k.ú. Nesovice bylo  

    vytvořeno stavební místo.  
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   Výsledek hlasování :      Pro :  7           Proti :  0          Zdrţeli se :   0 

   Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

  

10. Žádost o odkup pozemku – Karel Pliml 

Pan Karel Pliml ţádá o odprodej pozemku p.č. 1431/7  o výměře 308 m2. Jedná se o část  

zahrady domu čp. 292.   

Návrh usnesení č. 10 

 Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje prodej pozemků  na parcele č. 1431/7 o výměře 

308 m2  v  k.ú. Nesovice -  cena dle znaleckého posudku. 

Nejdříve bude vyvěšena veřejná nabídka na tyto pozemky . 

Výsledek hlasování :   Pro :  7        Proti :  0       Zdrţeli se :   0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11. Žádost o odkup pozemků – Miroslav Syřiště 

Pan Miroslav Syřiště ţádá o odprodej pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1579/1 – výměra 796 

m2/ jen část/  a p.č. 963/2 o výměru 92 m2 v k. ú. Letošov. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje prodej pozemků na parcele č. 963/2 o výměře 92 m2 a 

p.č. 1579/1 o výměře 796 m2 / jen poměrnou část/. Cena bude stanovena dle znaleckého 

posudku. Bude vyvěšena veřejná nabídka na tyto pozemky. 

Výsledek hlasování :  Pro :  7    Proti :  0       Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

Jedná se o smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 8/10/Rp/VY/2010/6637 na 

pozemky  par.č. 2035/20 , 2035/46 a 2035/75 v k.ú. Nesovice. / hřiště/ 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí 

s omezujícími podmínkami na pozemky p.č. 2035/20, p.č. 2035/46 a p.č. 2035/75 v k.ú. 

Nesovice. 

Výsledek hlasování :   Pro :  7    Proti :  0     Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Rozdělení jubilantů – I. čtvrt. 2011 

Byl předloţen návrh na návštěvu jubilantů na I. čtvrtletí 2011. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí  rozdělení návštěv jubilantů na I čtvrtletí 2011. 

Výsledek hlasování :   Pro :  7    Proti :  0      Zdrţeli se :  0 

Usnesení č 13 bylo  schváleno. 

 

14 Schválení inventur za rok 2010. 

Se zápisem o výsledku roční inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 

31.12.2010 byli seznámeni všichni členové ZO a  dále byli seznámeni s návrhem na vyřazení  

majetku ke dni 31.12.2010. / viz. Příloha č. 2 a č. 3/ 
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Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje předloţený zápis o výsledku roční inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2010 a schvaluje návrh na vyřazení majetku 

k 31.12.2010 dle předloţeného návrhu. 

Výsledek hlasování :   Pro :  7           Proti :  0       Zdrţeli se :   0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

15. Jmenování likvidační komise  

Do likvidační komise byli navrţeni : ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová a Hladký 

Bronislav. Termín – do 15.2.2011. 

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje  jmenování likvidační komise ve sloţení ing. Petr 

Homola, MVDr.Kalinová Marie a pan Bronislav Hladký . Termín  do 15.2.2011. 

Výsledek hlasování :   Pro :  7   Proti :  0      Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

16. Schválení převodu výsledku hospodaření VHČ za rok 2010 

Výsledek hospodaření VHČ za rok 2010 činil 92.375,44 Kč. 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje převod výsledku hospodaření VHČ za rok 2010 do 

rozpočtu obce na rok 2011 ve výši 92.375,44 Kč. / viz. příloha č. 4/ 

Výsledek hlasování :  Pro :  7        Proti :  0       Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

17. Ukazatel rychlosti – dotace v rámci SO Mezihoří 

Na  této dotaci by se podílelo 7 obcí z 13. Bylo by  nutné pouze vybudování sloupku na 

umístění ukazatele. V případě opravy křiţovatky by byl  tento ukazatel umístěn k mateřské 

školce v části obce Letošov. 

Návrh usnesení č. 17 

Zastupiteltvo obce Nesovice schvaluje pokračování jednání ohledně nákupu ukazovatelů 

rychlosti v částce cca 150.000,- Kč. Jedná se o projekt v rámci Svazku obcí Mezihoří. 

Výsledek hlasování :    Pro :  7      Proti :  0      Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 

18. Žádost o vyjádření k uzavírce a objízdné trase 

OHL ŢS prostřednictvím firmy Trasig s.r.o. Vyškov ţádá o vyjádření k uzavírce a objízdné 

trase na silnici II/429 a objízdné trase z důvodu provádění rekonstrukce ţelezničního přejezdu 

Nesovice, II. část.Termín realizace 14. -15.3.2011. 

Návrh usnesení č. 18 

Zastupitelstvo obce Nesovice souhlasí s  uzavírkou silnice II/429 a objízdné trase dle 

předloţeného návrhu, ale je nutné podat nesouhlasné stanovisko se značkou č.2 – Mimo bus a 

dopravní obsluhu do 3,5 t  a poţaduje značku  Mimo bus a dopravní obsluhu do 7 m, dle 

předchozích jednání s příslušnými úřady / kraj, police atd./ 

Výsledek hlasování :   Pro :  7       Proti :  0         Zdrţeli se :  0 

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
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