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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

16. 

 

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

  konaného dne 10. 08. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, František Machálek, Miroslav Syřiště, Lenka Knapová,  

(viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:, Ing. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka, Zdeněk Martinec, Oldřiška Kiliánová, 

Občané: V. Knap 

Hosté: J. Čadík 

 

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 předchozího ZO 

- zpomalovací pásy za školou, dětské hřiště 

4. Rozpočtové opatření č. 4 

5. Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 - SFŽP 

6. Smlouva budoucí - Kociánovi 

7. Žádost – p. Hladký 

8. Žádost o přivedení kanalizační přípojky – p. Hřebíčková, p. Šilerová 

9. Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090064102 – RWE 

10. Kupní smlouvy na pozemky pod komunikacemi 

11. Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan František Machálek, 

zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Miroslava Syřiště a pana Františka 

Machálka, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 5  Proti : 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    
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2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) dětské hřiště – zákazové cedule pro psa budou dodány příští týden, oplocení se připavuje. 

b) zpomalovací pásy – navrženy tři lokality: u školy, u školky, před náměstíčkem v Letošově – 

zkušebně zajistíme u školy – pás zpomalovacích terčů ( po vyřízení všech potřebných povolení). 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření č.4 
Předloženo RO č. 4  - navýšení příjmů o 293.600 Kč (výnosy z daní, poplatky, vstupné, věcná břemena) 

a navýšení výdajů o 293.600,- Kč (zpravodaj, sportoviště) /příloha č.2/ 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4 

Výsledek hlasování: Pro : 5    Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 - SFŽP 

Předložena Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08018411se SFŽP 
- Prodloužení předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30.9.2016. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08018411.  

Výsledek hlasování: Pro:5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva budoucí - Kociánovi 

Předložena smlouva o budoucí kupní smlouvě s manželi Robertem a Silvií Kociánovými – závazek 

uzavřít kupní smlouvu na nemovitost pč. 1986/1, k.ú. Nesovice o výměře 690 m2 za kupní cenu 

379.500Kč do 16.11.2015. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s manželi Robertem a Silvií Ko-

ciánovými . 

Výsledek  hlasování: Pro :5     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost – p. Hladký 

Pan Roman Hladký žádá ZO o řešení problému s příjezdovou cestou k RD čp. 139/L.  

Cesta se nachází na soukromých pozemcích a není nyní v možnostech obce díky složitým majetko-

vým vztahům pozemky vykoupit. Budeme hledat jiná řešení. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti:0 Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Žádost o přivedení kanalizační přípojky – p. Hřebíčková, p. Šilerová 

P. Hřebíčková a p. Šilerová žádají o přivedení přípojky k jejich nemovitostem. 

Kanalizační přípojky jsou v lokalitě Žleby provedeny dle projektové dokumentace, nebylo možné je 

posunout dále do pozemku. Napojení na kontrolní šachtičky si musí vlastník nemovitosti provést 

sám na vlastní náklady. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090064102 – RWE 

Byla předložena smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090064102 – RWE k čp.158 

Nesovice na dobu neurčitou. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090064102. 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Kupní smlouvy na pozemky pod komunikacemi  

a)Kupní smlouva s p. J. Posoldou / prodávající/ na  nově vzniklou parcelu č. 38/2  ostatní plocha o 

výměře 20 m2, vzniklou z p.č. 38 -  a nově vzniklou parcelu č. 2082 – ostatní plocha o výměře 43 

m2, vzniklou ze st. p.č. 68 – zastavěná plocha, vše k.ú. Letošov,  se vším příslušenstvím a součást-

mi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150,- Kč. 

Návrh usnesení č. 10a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. J. Posoldou na  parcelu č. 38/2  ostatní plocha o 

výměře 20 m2, vzniklou z p.č. 38 -  a nově vzniklou parcelu č. 2082 – ostatní plocha o výměře 43 

m2, vzniklou ze st. p.č. 68 – zastavěná plocha, vše k.ú. Letošov,  se vším příslušenstvím a součást-

mi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.150,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10a) bylo schváleno 

 

b)Kupní smlouva s p. L. Bartoškem / prodávající/ na nově vzniklou parcelu č. 1636/3  ostatní plo-

cha o výměře 14 m2, vzniklou z p.č. 1636/2 - zahrada a nově vzniklou parcelu č. 2166 – ostatní 

plocha o výměře 14 m2, vzniklou ze st. p.č. 221 – zastavěná plocha, vše k.ú. Nesovice, se vším pří-

slušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 

výši  1.400,-  Kč. 

Návrh usnesení č. 10b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. L. Bartoškem / prodávající/ na nově vzniklou 

parcelu č. 1636/3  ostatní plocha o výměře 14 m2, vzniklou z p.č. 1636/2 - zahrada a nově vzniklou 

parcelu č. 2166 – ostatní plocha o výměře 14 m2, vzniklou ze st. p.č. 221 – zastavěná plocha, vše 

k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za vzájemně do-

hodnutou kupní cenu ve výši  1.400,-  Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10b) bylo schváleno 

 

c)Kupní smlouva s p. L. Šenkeříkem  / prodávající/ na  ,  nově vzniklou parcelu č. 2165 – ostatní 

plocha o výměře 34 m2, vzniklou ze st. p.č. 229 – zastavěná plocha,vše k.ú. Nesovice, se vším pří-

slušenstvím a součástmi , se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve 

výši 1700,- Kč 

 Návrh usnesení č. 10c) 
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Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. L. Šenkeříkem  / prodávající/ na  ,  nově vzniklou 

parcelu č. 2165 – ostatní plocha o výměře 34 m2, vzniklou ze st. p.č. 229 – zastavěná plocha,vše 

k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za vzájemně do-

hodnutou kupní cenu ve výši 1700,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10c) bylo schváleno 

 

d)Kupní smlouva s p. K. Pokorným a paní I. Pokornou  / prodávající/ na  nově vzniklou parcelu č. 

1643/3 – ostatní plocha  o výměře 3 m2, vzniklou z p.č. 1643/1 - zahrada a nově vzniklou parcelu č. 

2167 – ostatní plocha o výměře 9 m2, vzniklou ze st. p.č. 240 – zastavěná plocha a nádvoří,vše k.ú. 

Nesovice,  se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohod-

nutou kupní cenu ve výši 600,- Kč 

Návrh usnesení č. 10d) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu p. K. Pokorným a paní I. Pokornou  / prodávající/ na  

nově vzniklou parcelu č. 1643/3 – ostatní plocha  o výměře 3 m2, vzniklou z p.č. 1643/1 - zahrada a 

nově vzniklou parcelu č. 2167 – ostatní plocha o výměře 9 m2, vzniklou ze st. p.č. 240 – zastavěná 

plocha a nádvoří,vše k.ú. Nesovice,  se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povin-

nostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 600,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10d) bylo schváleno 

 

e)Kupní smlouva s p. M. Pavlíkem a paní Z. Pavlíkovou  / prodávající/ na  nově vzniklou parcelu č. 

1634/2 – ostatní plocha  o výměře 36 m2, vzniklou z p.č. 1634 – orná půda, vše k.ú. Nesovice, se 

vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní 

cenu ve výši 1.800,-  Kč  

Návrh usnesení č. 10e) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. M. Pavlíkem a paní Z. Pavlíkovou  / prodávající/ 

na  nově vzniklou parcelu č. 1634/2 – ostatní plocha  o výměře 36 m2, vzniklou z p.č. 1634 – orná 

půda, vše k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za  vzá-

jemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.800,-  Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10e) bylo schváleno 

 

f)Kupní smlouva s p. J. Milarem a paní L. Milarovou  / prodávající/  na nově vzniklou parcelu č. 

2164 – ostatní plocha  o výměře 16 m2, vzniklou z p.č. 234 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. 

Nesovice,  se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za  vzájemně dohod-

nutou kupní cenu ve výši 800,-  Kč 

Návrh usnesení č. 10f) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. J. Milarem a paní L. Milarovou  / prodávající/  na 

nově vzniklou parcelu č. 2164 – ostatní plocha  o výměře 16 m2, vzniklou z p.č. 234 – zastavěná 

plocha a nádvoří, vše k.ú. Nesovice,  se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povin-

nostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 800,-  Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10f) bylo schváleno 

 

g)Kupní smlouva s p. V. Kašpárekem a paní M. Kašpárkovou  / prodávající/ na  nově vzniklou par-

celu č. 2163 – ostatní plocha  o výměře 17 m2, vzniklou z p.č. 344 – zastavěná plocha a nádvoří,vše 

k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi za vzájemně do-

hodnutou kupní cenu ve výši 850,- Kč  
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Návrh usnesení č. 10g) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. V. Kašpárkem a paní M. Kašpárkovou  / prodáva-

jící/ na  nově vzniklou parcelu č. 2163 – ostatní komunikace  o výměře 17 m2, vzniklou z p.č. 344 – 

zastavěná plocha a nádvoří,vše k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a 

povinnostmi za  vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 850,- Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10g) bylo schváleno 

 

h)Kupní smlouva s p. L. Kameníčkovou  / prodávající/ na  parcelu č. 1569/60 – ostatní komunikace  

o výměře 30 m2, k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a povinnostmi 

za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč  

Návrh usnesení č. 10h) 

Zastupitelstvo obce schvaluje  kupní smlouvu s p. L. Kameníčkovou  / prodávající/ na  parcelu č. 

1569/60 – ostatní komunikace  o výměře 30 m2, k.ú. Nesovice, se vším příslušenstvím a součástmi, 

se všemi právy a povinnostmi za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 10h) bylo schváleno 

 

 

15. Diskuse a závěr 

- muzeum kinematografie – p. J. Čadík přednesl zastupitelům žádost o finanční i veřejnou 

podporu a spolupráci na projektu Muzeum kinematografie bratří Čadíků v jejich rodném domě – 

záměrem je vybudovat prostor,  kde by se mohli návštěvníci setkat s historií filmu a promítání 

v domácí atmosféře, podpořit kulturní a společenské dění v obci, zvýšit turistickou atraktivitu obce 

a podpořit její budoucí rozvoj – přítomní zastupitelé přislíbili osobní návštěvu prostor, v dalším 

jednání se bude pokračovat po předložení konkrétního projektu a možností využití dotačních výzev 

- prodej pozemku p.č.1579/6 , k.ú. Letošov (p. Herman) – pozemek bude nabídnut k prodeji 

vyvěšením záměru 

- stavební pozemky – prodej stavebních pozemků v lokalitě Žleby podpoříme reklamními poutači, 

popř. oslovením realitních kanceláří, pravidelná inzerce je příliš drahá 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 20.30 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.4 

 

 

 

 

 

Zapsala:                 Ing. Michaela Budíková          …………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:          Miroslav Syřiště              ………………………………… 

 

                                          František Machálek        ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 12.08. 2015 

 


