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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

17. 

 

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

  konaného dne 31. 08. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, František Machálek, Miroslav Syřiště, Ing. Petr Homola, 

Oldřiška Kiliánová, Mgr. Michal Kupka, Zdeněk Martinec,  (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni:, Lenka Knapová 

Občané: Lukáš Aubrecht, Helena Kuchtová 

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 předchozího ZO 

-  cedule na dětské hřiště a sportoviště, zpomalovací pásy 

4. Smlouva Respono č. 15  - shrabky z česlí, smlouva č. 296 – odpad z lapáku 

5. Žádosti o prodej pozemků 

6. Žádost o pronájem koupaliště 

7. Pošta 

8. Diskuse a závěr 

      

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Martinec a pan Karel Kupka, zapisovatelkou paní 

Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Zdeňka Martince a pana Karla Kupku, 

zapisovatelkou paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

                                                               

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy. 
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Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

a) dětské hřiště – zákazové cedule pro psy jsou vyrobeny a budou umístěny na dětské hřiště a na 

vstupu do sportovního areálu (sportovní areál je vymezen touto plochou – konec parkoviště u KD, 

kavárna Maracaná, potok Hvězdlička, říčka Litava, přístupová asfaltová cesta na Lázínkách, pole za 

Formánkovým, bytovkou a oplocený kulturní areál). 

b) zpomalovací pásy – zadán projekt u firmy Trasig na snížení rychlosti v inkriminovaných 

místech ulice v Nových zámcích a v Letošově. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva Respono č. 15 – shrabky z česlí, smlouva č. 296 – odpad z lapáku 
a) Předložena smlouva firmou Respono č. 15 – shrabky z česlí. 

Návrh usnesení č. 4a 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 15. 

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

Usnesení č. 4a bylo schváleno. 

b) Předložena smlouva firmou Respono č. 296 – odpad z lapáku. 

Návrh usnesení č. 4b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 296 – odpad z lapáku. 

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

Usnesení č. 4b bylo schváleno. 

 

5. Žádosti o odkup pozemků 

Předloženy žádosti o odkup pozemků: 

a) - Ing. Jiří Kupka – žádost o odkup pozemků v k.ú. Letošov, p.č. 967/1 o velikosti 877 m2 a p.č. 

1579/11 (část) o velikosti cca 150 m2. 

b) Lenka a Vítězslav Reškovi – žádost o odkup pozemku p.č. 967/10 o výměře 781 m2, část 

pozemku p.č. 1579/11 o výměře cca 160 m2, vše v k.ú. Letošov. 

c) Blanka a Petr Homolovi – žádost o odkup části pozemku p.č. 966/3 o výměře cca 10 m2 a p.č. 

1579/2 o výměře cca 16m2. 

d) Lenka a Vítězslav Reškovi – žádost o odkup části nepronajatého pozemku p.č. 966/1 o výměře 

cca 500 m2 v k.ú. Letošov  

e)  Ing. Helena Kuchtová – žádost o odkup části pozemku p.č. 966/1 v k.ú. Letošov o výměře cca 

160 m2. 

f) Blanka a Petr Homolovi – žádost o odkup části pozemku p.č. 966/1 o výměře cca 160 m2. 

Návrh usnesení č. 5 

K bodům a), b), c)  nemá Zastupitelstvo obce připomínky a doporučuje, aby se provedly příslušné 

kroky. Body d), e), f) pověřuje panu ing. Homolu k dalšímu jednání se zúčastněnými stranami. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádost o pronájem koupaliště 

Radim Sádlík žádá o jednodenní pronájem koupaliště na akci Nesovská lávka. 

Návrh na usnesení č. 6 
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Zastupitelstvo obce  schvaluje žádost o jednodenní pronájem koupaliště za cenu 500,- Kč + DPH. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Pošta 

Nabídka k prodeji areálu autoservisu v Nesovicích č.p. 322. Pověřeni všichni zastupitelé, aby se 

seznámili s danou situací a na příštím ZO sdělili svá stanoviska. 

 

8. Diskuse a závěr 

- hotové připojení ke kanalizaci ve škole a školce, bude se dělat Dům služeb 

- vyhotoven projekt na vodu a plyn u č.p. 158 

- dotace na zateplení budov 

- tenisové hřiště – bude zbudován chodník kolem kurtů 

- 4.10.2015 setkání důchodců – hudební produkce – Ludvík Čihánek a hosté (znáte z TV Šlágr) 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil ve 20.55 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Zdeněk Martinec            ………………………………… 

 

                                          Karel Kupka                  ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 08.09. 2015 

 


