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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

29. 

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

  konaného dne 20.04.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, Oldřiška Kiliánová, Mgr. Michal Kupka, 

Zdeněk Martinec, František Machálek, Ing. Petr Homola  (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště 

Občané: E. Ryšan, D. Sádlík 

Hosté:  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17.30 hodin starostou obce 

 p. Vítězslavem Reškou. 

 

 

Program: 
1. Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

4.  Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě – Generali Pojišťovna a.s. 

5. Kupní smlouva sekačka – Zálesí a.s. Luhačovice 

6. Žádost SDH o pronájem areálu 

7. Kanalizace v ulici Kout 

8.  Pošta  

9.  Diskuse a závěr 

  

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan František Machálek a pan Zdeněk Martinec, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Františka Machálka a pan Zdeňka 

Martince, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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 programem a vyzval k doplnění. Nebyly vzneseny žádné návrhy. 

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 

Z minulého zasedání nezůstaly úkoly ke kontrole, kroky k prodeji pozemků byly podniknuty. 

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. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě – Generali Pojišťovna a.s. 

Byl předložen Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.1537690496 s Generali Pojišťovna a.s., zastoupená 

Trinco s.r.o. (pojištění majetku a odpovědnosti za škodu) 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.1537690496 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Kupní smlouva sekačka – Zálesí a.s. Luhačovice 

Byla předložena Kupní smlouva č. ZAL/15/16 na  sekačku KUBOTA s firmou Zálesí a.s. 

Luhačovice – konečná cena 498.520,- Kč s DPH. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. ZAL/15/16 s firmou Zálesí a.s. Luhačovice. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Žádost SDH o pronájem areálu 
Předložena žádost SDH na pronájem areálu KD na akce pro děti 30.4.2016 (Pálení čarodějnic) a 

4.6.2016 (Dětský den) a finanční dar. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  schvaluje pronájem areálu za běžných podmínek pro místní organizace a dar viz. 

usnesení č.3 z 6.1.2016. 
Výsledek  hlasování: Pro :8     Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Kanalizace v ulici Kout 
 Je třeba podniknout kroky k řešení situace v ulici Kout. Bohužel se ukazuje, že stávající stav kanalizace 

již nevyhovuje aktuálním potřebám a při větších deštích voda teče do ČOV místo do Hvězdličky. Je také 

třeba přihlédnout k možnostem připojení kanalizace při výstavbě v lokalitě Hliník. 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podniknutí kroků ke zjištění pravého stavu věcí, k zajištění 

prací podle předložené nabídky na projekci a finanční kalkulaci.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Pošta 

- valná hromada Respono a.s. (květen – delegován starosta) 

- kolaudace ČOV – uvedení do trvalého užívání 26.4. 

- přeložka el. vedení Nesovice – Snovídky a v Letošově nad mysliveckou chatou 

- uložení el. vedení do země – p. Toman 

 

 

9. Diskuse a závěr 

- svěcení auta JSDH – 21.5. slavnost u kapličky 

- restaurování historického orelského praporu – obec Milonice se bude podílet 50% 

- lavečky do ulice Kout 

- obtěžující hluk z posezení u čerpací stanice 

- dětské hřiště 

- chodníky – opravy a uvedení do původního stavu 

- komunikace – opravy v Letošově, u Vaďurového, u KD, cesta pod Hradem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v19.00 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          František Machálek       ………………………………… 

 

                                              Zdeněk Martinec         ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 25. 4. 2016 

 


