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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

15. 

 

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

  konaného dne 20. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Oldřiška Kiliánová, Ing. Petr Homola, Mgr. Michal 

Kupka, František Machálek, Lenka Knapová, Zdeněk Martinec (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště  

Občané:  Knap V.  

Hosté: --- 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z minulých ZO – pronájem nebytových prostor firmě CUBESOL 

4. Spolek zdravotně postižených – žádost o příspěvek 

5. Krajský úřad JMK – žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence 

6. SDH Nesovice – žádost o přípravu areálu, žádost o příspěvek 

7. Radim Sádlík – opravy bytu na koupališti 

8. Roman Pouska – žádost o dopravní řešení 

9. Pošta 

10. Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Lenka Knapová a pan ing. Petr Homola, zapisovatelkou  

paní Naděžda Šafářová.  K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Lenku Knapovou a pana ing. Petra 

Homolu, zapisovatelkou  paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 8   Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    
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2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a vyzval k doplnění. Nebylo nic doplněno - 

přistoupeno ke hlasování o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program  zasedání ZO dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: Pro: 8      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) Smlouva o pronájmu nebytových prostor (bývalá masérna Nesovice 230)  s firmou CUBESOL.  

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou CUBESOL platnou od 1.8.2015 do 31.12.2018 

s možností dalšího prodloužení. 

Výsledek hlasování: Pro:8      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Spolek zdravotně postižených – žádost o příspěvek 

Spolek zdravotně postižených Bučovice a okolí žádá o finanční příspěvek na činnost spolku. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost a smlouvu dle předepsaných náležitostí o příspěvek ve výši 

2000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro :8     Proti : 0          Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Krajský úřad JMK – žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence 
Krajský úřad jihomoravského kraje žádá o vyjádření k žádosti o udělení licence na provozování veřejné 

linkové osobní dopravy na trase Brno – Kyjov. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce navrhuje zpoplatnění vjezdu autobusů na obecní komunikaci. 

Výsledek hlasování: Pro: 8      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. SDH Nesovice – žádost o přípravu areálu, žádost o příspěvek 

SDH Nesovice žádá o přípravu areálu na zábavu se skupinou Pokrock - zapůjčení stolů, lavic a od-

padkových košů. Dále žádá o příspěvek na hudební produkci ve výši 6000,- Kč. 

Návrh na usnesení č. 6 

ZO schvaluje zapůjčení stolů, lavic a odpadkových košů. Dále zastupitelstvo obce schvaluje žádost 

a smlouvu dle předepsaných náležitosti na hudební produkci v požadované výši 6000,- Kč. 

Výsledek  hlasování: Pro :8      Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Radim Sádlík – opravy bytu na koupališti 
Pan Radim Sádlík navrhuje provést opravy v bytě na koupališti. Jedná se o opravu podlah, výměnu to-

pení, omítky a výměnu vchodových a interiérových dveří. 

Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení těchto oprav. Podlahy budou opraveny v režii obce, stejně tak 

obec zajistí výměnu vchodových a interiérových dveří. Pan Sádlík zajistí výměnu topení a opravu vnitř-

ního interiéru. Ostatní zůstává v platnosti z minulého ZO. 
Výsledek hlasování:   Pro: 8      Proti:0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Roman Pouska – žádost o dopravní řešení 

Pan Roman Pouska předložil žádost o řešení dopravní situace na komunikaci za školou směrem 

k družstvu Agronet.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce navrhuje instalaci zpomalovacích pásů na této komunikaci. Do příštího ZO 

budou předloženy cenové nabídky. 

Výsledek hlasování: Pro: 8      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Pošta  

Nepředložena žádná pošta. 

 

10. Diskuse a závěr  

- chodník do Milonic 

- návrh oplotit dětské hřiště u obecního úřadu, umístit zde upozornění na zákaz vstupu psů na hřiště 

kvůli znečišťování těchto prostor. 

- upozornění na neupravování povrchu na kurtech po odehrání, odpadky.  

- hřiště u školy – bude vypracován projekt 

 
Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 20.15 hod. 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

Zapsala:                             Naděžda Šafářová         …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:          Lenka Knapová           ………………………………… 

 

                                          Ing. Petr Homola         ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 23. 07. 2015 

 


