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IČO 00292141 

 

                                                           

                                                    9. 
                                               

                                               Z á p i s 
   z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného 

          dne 7.3.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni : Vítězslav Reška, Mgr. Roman Hofr, Bronislav Hladký, Miroslav Syřiště, ing. 

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

Omluveni :  Petr Machálek, MVDr.Marie Kalinová, ing. Petr Homola 

Hosté : --- 
 

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. Schválení rozpočtu obce na rok 2011  

5. Ţádost o prodlouţení plynovodu novostavby RD –na p.č. 1469/30 

6. Vyjádření k PD – přívod elektriky k hájovně v Letošově 

7. Směrnice na rok 2011 

8. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010 

9. Schválení prodeje pozemků na Ţlebech po veřejné nabídce 

10. Pošta 

11. Diskuze a závěr 
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1. Kontrola usnesení z minulého ZO 
Z minulého ZO není ţádný úkol  k projednání. Osvětlení  přechodu na křiţovatce  bylo 

zajištěno. 

 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
     Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni pan Miroslav Syřiště a pan Petr Plavina,     

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

Návrh  usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice určuje ověřovatele zápisu pana Miroslava Syřiště a  

 pana Petra Plavinu  a  zapisovatelku paní Vladislavu Přibilíkovou. 

Výsledek hlasování :  Pro :  6        Proti :  0      Zdrţeli se : 0 

Usnesení č.1 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. 2 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje program zasedání ZO dle předloţeného návrhu. 

Výsledek hlasování :  Pro : 6          Proti : 0         Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2011 
Návrh rozpočtu obce na rok 2011 včetně návrhu rozpočtu pro příspěvkovou organizaci  

ZŠ a MŠ Nesovice byl vyvěšen 16.2.2011 a  sňat 4.3.2011. /Příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje rozpočet obce  na rok 2011 v paragrafech, dále  

schvaluje zmocnění starosty k provádění změn na jednotlivých poloţkách v průběhu roku. 

Ukládá účetní obce provést podrobný rozpis rozpočtu. 

Výsledek hlasování :  Pro : 6           Proti: 0          Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o prodloužení plynovodu novostavby RD – parc.č. 1469/30 
Firma Trasko, a.s. Vyškov v zastoupení manţelů Nezdařilových ţádá o vyjádření 

k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na akci : Prodlouţení plynovodu pro 

novostavbu RD na parcele č. 1469/30 v k.ú. Nesovice – plynovod a plynovodní přípojka. 

Dále je předloţena smlouva o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

s JMP Net, s.r.o. Brno. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje prodlouţení plynovodu v lokalitě pod hradem – 

ţádost předkládá firma TRASKO, a.s. Vyškov v zastoupení manţelů Nezdařilových. 

Zastupitelstvo souhlasí pod podmínkou, ţe se na tento řád v budoucnosti bude moci 

napojit kapacitně alespoň 10 rodinných domků. 

a/ZO  Nesovice schvaluje smlouvu mezi obcí a firmou Trasko, a.s. Vyškov v zastoupení 

manţelů Nezdařilových  na prodlouţení plynovodu na obecních pozemcích  parc.č. 

1469/8 a 1469/37 
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b/ ZO Nesovice schvaluje vybudování přípojky u RD – p.č. 1469/30 v k.ú. Nesovice přes 

obecní pozemky  parc.č. 1469/34 a 1469/37 

     c/ ZO Nesovice schvaluje smlouvu o věcném břemeni mezí obcí a JMP Net s.r.o. Brno  na  

     pozemcích parc.č. 1469/8 a 1469/37 kde bude uloţeno prodlouţení plynového řádu 

     Výsledek hlasování :  Pro : 6             Proti : 0           Zdrţeli se : 0 

     Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

6. Vyjádření k PD – přívod elektriky k hájovně v Letošově 
     Ţádost o vyjádření k PD „Nesovice , přeloţka HDV k RD na  stav.parc.č. 115, II. etapa 

      pro spojené územní a stavební řízení.  

       Návrh na usnesení č.5 

       Zastupitelstvo obce Nesovice souhlasí se stavbou „ Nesovice, přeloţka HDV k RD na  

       st.parc.č. 115, II. etapa a nemá proti ní námitek. 

       Výsledek hlasování :   Pro : 6            Proti : 0              Zdrţeli se :   0 

       Usnesení č .5 bylo schváleno 

 

7. Směrnice na rok 2011 
Starosta obce předloţil návrh Směrnice obce Nesovice na rok 2011. 

Návrh na usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce Nesovice na rok 2011. 

Výsledek hlasování :    Pro :  6           Proti : 0                Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

      8. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010 
     Obvodní oddělení Policie ČR v Bučovicích předkládá zprávu o bezpečnostní situaci v naší  

      obci. Se zprávou byli seznámeni členové zastupitelstva. 

      Návrh na usnesení č. 7 

     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Nesovice. 
      Výsledek hlasování :  Pro : 6            Proti : 0                Zdrţeli se : 0 

      Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9. Schválení prodeje pozemků na Žlebech po veřejné nabídce 
Prodej nemůţe být schválen z důvodu zatím neprovedené parcelace pozemků. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce ukládá dořešit parcelaci pozemků  v části obce Žleby.  

      Výsledek hlasování :  Pro : 6         Proti : 0              Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 10. Pošta 
    - ZŚ a MŠ Brankovice -zvýšení příspěvku na neinvestiční  náklady za ţáky pro rok 2011  

       na částku 5.100,- Kč za ţáka. 

-Mě úřad Bučovice, odbor dopravy – oznámení o úplné uzavírce krajské silnice II. tř. a 

nařízení objíţďky v rámci akce „Rekonstrukce ţst. Nesovice, II. část  ve dnech 14.3. a 

15.3.2011. Obec podala námitku do 7,5 m, ale námitka respektována nebyla. 
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- Ţádost SDH Nesovice o bezplatný pronájem sálu kulturního domu na dětský maškarní 

ples, proplacení hudby a dar do tomboly. Akce bude 20.3.2011. Dále ţádají o zaplacení 

hudby a zapůjčení masek na ostatky, konané dne 26.2.2011. 

Návrh na usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem sálu kulturního domu dne 20.3.2011, 

dále proplacení hudby ve výši 2.500,- Kč a dar do tomboly / po předloţení účtenky/  do 

výše 1.000,- Kč. Zaplacení hudby a půjčovné masek na ostatky, které proběhly v únoru 

2011 ZO příspívat nebude.  

Výsledek hlasování :   Pro :   6               Proti : 0                 Zdrţeli se : 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

- starosta obce podal informace z porady starostů  např. o stavebním úřadu, autovracích, 

posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 60 let, domovní 

odpady, vzdělávání v rámci Czech Pointu.  

- ZŠ a MŠ Nesovice – zápis do 1. ročníku na školní rok 2011/2012– bylo zapsáno celkem 

22 dětí, z toho  k odbornému posouzení v PPP bylo doporučeno 6 dětí. 

Byla prodlouţena výplata nemocenského po uplynutí podpůrčí doby řediteli školy do 

2.7.2011. 

Byl proveden kvalifikovaný odhad zůstatkové ceny výpočetní techniky, kterou ZŠ  chce 

vyřadit. Jedná se o 5 ks  počítačových sestav a 8 ks LCD monitorů. 

Návrh na usnesení č.10 

ZO Nesovice schvaluje vyřazení počítačových sestav včetně monitorů dle předloţených 

dokladů a rozhodlo soustředit tuto techniku na OÚ a přednostně provést výměnu monitorů 

na OÚ a nabídnout tyto počítače ostatním sloţkám v obci. Zbytek  nepouţité techniky 

zlikvidovat ekologickým způsobem.  

Výsledek hlasování :      Pro : 6            Proti : 0               Zdrţeli se :0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

- Návrh na návštěvu divadla v Brně a v Praze 

      Návrh na usnesení č. 11 

      ZO Nesovice  ukládá ing. Heleně Kuchtové zajistit vstupenky na divadelní představení   

      v Brně v měsíci červnu nebo září a vstupenky do Národního divadla v Praze na měsíc  

      listopad 2011. 

      Výsledek hlasování :      Pro : 6          Proti :  0             Zdrţeli se : 0 

      Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

12. Diskuze a závěr 

- ing Kuchtová Helena – ţádá o převedení l ks monitoru do obecní knihovny 

- starosta obce informuje, ţe koncem měsíce května 2011  bude otevřeno víceúčelové 

sportovní hřiště 

 

 

Po projednání všech bodů programu pan starosta veřejné zasedání ukončil v 19,05 hood. 
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Přílohy k zápisu :  

 

- č.1 – prezenční listina 

- č.2 – Návrh rozpočtu obce na rok 2011 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :  Přibilíková Vladislava …………………………………….. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Petr Plavina                  ...………………………………. 

 

                                  Miroslav Syřiště           ………………………………… 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


