
 - 1 - 

 

 

Zápis ze zasedání č. 60 
Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1.3.2010 

v 18.00 hod. v zasedací místnosti  OÚ  Nesovice. 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Ing. Petr Homola, MVDr. Marie Kalinová, Jaromír Kupka, 

Vladimír Klimeš, Mgr. Roman Hofr, Miroslav Syřiště, , Bronislav Hladký 

 

Omluveni: Bronislav Hladký 

 

Zapisovatel: Jana Krištofová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Kupka, Vladimír Klimeš 

 

Usnesení: Miroslav Syřiště 

 

Zastupitelstvo obce Nesovice přijímá následující usnesení: 
    

- Usnesení č. 1/60/2010  – ZO schvaluje program zasedání, ověřovatele a zapisovatele                                                

- Usnesení č. 3/60/2010  – ZO ukládá členům ZO navrhnout do příštího zasedání hlavní  

                                               priority financování a zahrnout  do rozpočtu 2010 

- Usnesení č. 4/60/2010  – ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2009 a Zprávu o  

                                               výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009          

                                               s výsledkem – bez výhrad  

- Usnesení č. 5/60/2010 – ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Silnice I/50  

                                              Nesovice, křižovatka“ mezi obcí a ŘSD na dotčených  

                                              pozemcích obce                                                

- Usnesení č. 6/60/2010 -  ZO schvaluje vydání 700 ks výtisků publikace ke sjezdu  

                                              rodáků 2010  

- Usnesení č. 7/60/2010 – ZO schvaluje s platností od 1.1.2010 účtování ve  

                                              zjednodušeném rozsahu v ZŠ a MŠ                                                

- Usnesení č. 8/60/2010 – ZO schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého majetku v ZŠ  

                                              a MŠ dle rozpisu                                                      

- Usnesení č. 9/60/2010 – ZO schvaluje převod fin. prostředků zlepšeného hosp.  

                                              výsledku r. 2009 v ZŠ a MŠ ve výši 2.184,81 Kč    do  

                                              rezervního fondu 

- Usnesení č. 10/60/2010 – ZO schvaluje odpisový plán DHIM v hodnotě nad 40 tis. Kč  

                                              pro rok 2010 v ZŠ a MŠ dle přílohy                                                

- Usnesení č.11/60/2010 – a) ZO schvaluje  bezplatný pronájem sálu KD a částku  

                                              1.500,- Kč na věcný dar SDH za účelem konání dětského  

                                              Karnevalu 

- Usnesení č.11/60/2010 – b) ZO schvaluje fin. příspěvek organizaci zdravotně  

                                              postižených Bučovice a okolí ve výši 1.000,- Kč                                               

- Usnesení č.11/60/2010 – c) ZO schvaluje bezplatný pronájem sálu KD za účelem  

                                              konání dětské burzy ve dnech 24. a 25. 4. 2010  
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- Usnesení č.11/60/2010 – d) ZO schvaluje věcný dar ve výši 1.000,- Kč na Velikonoční  

                                              volejbalový turnaj  konaný dne 14.3.2010 

- Usnesení č.11/60/2010 – e) ZO bere na vědomí informaci Okresního soudu ve  

                                               Vyškově o volbě přísedících soudců 

                                                      

                                         

 

 

                                         

                                              

                                            

V  Nesovicích   5.3.2010       

                                                                                                  Miroslav  Syřiště 


