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Zápis ze zasedání č. 69 
Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 23.8.2010 

v 19.00 hod. v zasedací místnosti  OÚ  Nesovice. 

 

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

Klimeš, Jaromír Kupka, Marian Maruška 

 

Omluven: Miroslav Syřiště, MVDr. Marie Kalinová 

 

Zapisovatel: Jana Krištofová 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaromír Kupka, Mgr. Roman Hofr 

Usnesení: Marian Maruška 

 

Zastupitelstvo obce Nesovice přijímá následující usnesení: 
    

- Usnesení č. 1/69/2010  – ZO schvaluje program zasedání, ověřovatele a zapisovatele                                                

- Usnesení č. 2/69/2010  – ZO bere na vědomí zdravotní stav ředitele ZŠ                                                

- Usnesení č. 3/69/2010  – ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a  o  

                                              spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení          

                                              s JMP Net  

- Usnesení č. 4/69/2010 – ZO schvaluje vyřazení majetku dle soupisu v  MŠ                                                

- Usnesení č. 5/69/2010 -  ZO schvaluje výpověď  z nájmu nebytových prostor  

                                              v budově č. 158                                                     

- Usnesení č. 6/69/2010 – ZO schvaluje odkup pozemků p.č. 1841/11 a 1813/9 v k.ú.    

                                                    Nesovice  pro výstavbu biocentra                                                

- Usnesení č. 7/69/2010 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 dle přílohy 

- Usnesení č. 8/69/2010 – ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu – přeložku  

                                              HDV k RD (hájenka Letošov) MUDr. Peřesté ma p.č. 1575/1   

                                              v k.ú. Letošov dle zpracované PD  

- Usnesení č. 9a/69/2010 – ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  

                                               na náklady k odstranění škod v důsledku povodní ve výši    

                                               101.360,- Kč 

- Usnesení č. 9b/69/2010 – ZO schvaluje zpracování žádosti o dotace z evropských  

                                               fondů a Programu rozvoje venkova ne nákup lesních strojů a  

                                               zařízení. Cena za službu 8.000,- Kč  

- Usnesení č. 9c/69/2010 – ZO schvaluje finanční příspěvek na XIV. Zahradní slavnost  

                                               v Milonicích dne 27. až 29.8. 2010 ve výši 5.500,- Kč 

- Usnesení č. 9d/69/2010 – ZO schvaluje finanční příspěvek od fy . Respono a.s. na  

                                               reklamu při kulturní akci ve výši 5.000,- Kč 

- Usnesení č. 9e/69/2010 – ZO ukládá předsedovi  Kontrolního výboru provedení  

                                               kontroly VHP v pohostinstvích                                 

                                                                                          

                                               

                                      

          

                                                                                   

V  Nesovicích   29.8.2010                                                                  Marian Maruška                                                                                                          


