
 
 

Zápis ze zasedání č. 58 
Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18.1.2010 

v 18.00 hod. v zasedací místnosti  OÚ  Nesovice. 
 
Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová, Jaromír Kupka, 
Bronislav Hladký 
 
Omluveni: Mgr. Roman Hofr, Miroslav Syřiště, Vladimír Klimeš, Marian Maruška 
 
Hosté: Markéta Plavinová 
 
Zapisovatel: Jana Krištofová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Homola, Jaromír Kupka 
 
Usnesení: MVDr. Marie Kalinová 
 
 
Zastupitelstvo obce Nesovice přijímá následující usnesení: 
    

- Usnesení č. 1/58/2010 – ZO schvaluje program zasedání, ověřovatele a zapisovatele 
- Usnesení č. 3/58/2010 – ZO schvaluje převod finančních prostředků z VHČ ve výši do  
                                              roku 2010                                               
- Usnesení č. 4a/58/2010 – ZO schvaluje výsledek inventur k 31.12.2009 
- Usnesení č. 4b/58/2010 – schvaluje návrh na vyřazení majetku k 31.12.2009 a                   
                                              likvidační komisi ve složení  Ing. Petr Homola, MVDr. Marie  
                                              Kalinová , Bronislav Hladký, likvidace proběhne 4.2.2010 
- Usnesení č. 5/58/2010 – ZO bere na vědomí přípravu II.Obecního plesu 29.1.2010 
- Usnesení č. 6/58/2010 -  ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí a ČD o  
                                              zřízení věcného břemene (uložení kanalizace)                                     
- Usnesení č. 7/58/2010 – ZO schvaluje: 

1. Záměr obce realizovat investiční akci „Dokončení  
      kanalizace v obci Nesovice“ 
2. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Mze 

129180 (podprogram 129 183) 
3. Smlouvu o poskytování odborné pomoci mezi Obcí 

Nesovice a ADP Group, spol. s r.o. Praha 
4. Zplnomocnění starosty obce ke všem úkonům 

souvisejících s výše uvedenými body 
                                                                                              
- Usnesení č.8/58/2010  – bere na vědomí pomoc hasičů při úklidu sněhu a zaslání  
                                             děkovného dopisu                                                                                    
- Usnesení č. 9/58/2009 – ZO ukládá členům ZO rozhodnout o nákupu nosiče STIGA  
                                              na příštím zasedání 
- Usnesení č. 10/58/2009 – ZO schvaluje rozsah opravy bytu na ZS ve výši 150.000,-  
                                                Kč  
- Usnesení č. 11/58/2009 – ZO schvaluje pronájem budovy textilu s platností od  
                                               1.2.2010 



 
 
 
- Usnesení č. 12/58/2009- ZO schvaluje poskytnutí sponzorských darů: 
                                              a) organizacím, spolkům, školám a ostatním na základě  
                                                  žádosti poskytne věcný dar do výše 500,-Kč –  

                                                        v kompetenci starosty  
                                                    b) organizacím, spolkům a ostatním, které spolupracují s obcí  
                                                         se na základě žádosti poskytne věcný dar, výši stanoví a  
                                                         schválí zastupitelstvo obce 

- Usnesení č. 13/58/2009 – bere na vědomí odklad projednání rozpočtu ZŠ Nesovice do  
                                               doby, kdy budou k dispozici všechny doklady ze ZŠ 
                                                 

                                                       
 
                                                                                                   

                                               
 

V  Nesovicích   25.1.2010       
                                                                                        MVDr. Marie Kalinová            


