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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

30. 

 

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

  konaného dne 11.05.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, 

František Machálek, (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Petr Homola, Zdeněk Martinec, Oldřiška Kiliánová   

Občané: Vlastimil Knap, Blanka Homolová 

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. Žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době hlavních prázdnin - ZŠ 

5. Smlouva o provádění servisních prací - Agrotec 

6. Smlouva o nájmu prostor - pošta 

7. Žádost o vytvoření odstavného místa – p. Havránek 

8. Žádost o projednání záměru stavby RD - Draganovi 

9. Žádost o vyřazení pračky a schválení nákupu nové v MŠ - ZŠ 

10. Smlouva č. 30 o nakládání s odpadem – Respono 

11. Žádost o souhlas s projekty inženýrských sítí – p. Štěpánek 

12. Geometrický plán pro rozdělení pozemků v Letošově 

13. Smlouva o poskytnutí dotace JMK – úhrada úroků z úvěru na kanalizaci a ČOV 

14. Dětské hřiště 

15. Pošta – Plná moc 

16. Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Lenka Knapová a pana Františka Machálka, 

zapisovatelkou paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Lenku Knapovou a pana Františka 

Machálka, zapisovatelkou paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek  hlasování: Pro : 6  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. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ZO. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

Z minulého zasedání nezůstaly úkoly ke kontrole. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době hlavních prázdnin - ZŠ 
Návrh na uzavření MŠ Nesovice v době hlavních prázdnin od 11.7. – 31.8.2016. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření MŠ v uvedeném termínu. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Smlouva o provádění servisních prací - Agrotec 
Předložena smlouva na servis hasičského vozidla Iveco. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na servis hasičského vozidla Iveco. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o nájmu nebytových prostor - pošta 
Předložen  návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Českou poštou, s.p. 

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce  nemá připomínky, zasílá zpět České poště ke schválení. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Žádost o vytvoření odstavného místa – p. Havránek 

Pan Havránek má zájem o vytvoření odstavného místa před domem na adrese Letošov 46 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce situaci vyhodnotilo a bude ji řešit po dohodě s majitelem.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

8. Žádost o projednání záměru stavby RD - Draganovi 
Předložení záměru manželů Draganových ke stavbě rodinného domu v Letošově a žádost o spolupráci 

při výstavbě inženýrských sítí. 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem manželů Draganových. Obec nechá zpracovat projekt a 

bude hledat cestu k realizaci za spolupráce manželů Draganových. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Žádost o schválení vyřazení pračky a schválení nákupu nové v MŠ - ZŠ 
Základní škola žádá o schválení vyřazení nefunkční pračky z důvodu nerentabilnosti opravy a zároveň 

žádá o schválení k nákupu nové pračky v pořizovací ceně do 10.000,- Kč. 

 Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o vyřazení pračky schvaluje nákup nové pračky za uvedených 

podmínek. 

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

Usnesení č. 9 bylo schválení 

 

10. Smlouva č. 30 o nakládání s odpadem - Respono 
Předložena smlouva č. 30 s firmou Respono týkající se zajištění svozu, nakládání a využití biologicky 

rozložitelného odpadu ČOV – shrabky z česlí. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou Respono. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11.Žádost o souhlas s projekty inženýrských sítí – p. Štěpánek 

Žádost o souhlas s projekty inženýrských sítí na vodu, kanalizaci a elektřinu na pozemku p.č. 34/3 k.ú. 

Nesovice 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými projekty inženýrských sítí. Po realizaci bude uzavřena 

smlouva o věcném břemeni. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

12. Geometrický plán pro rozdělení pozemků v Letošově 

Předložen geometrický plán pro rozdělení pozemků (současné p.č. 966/1 k.ú. Letošov) a následně jejich 

odprodej dle dohody zájemců.  

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě geometrického plánu rozdělení pozemků dle dohody zájemců a 

jejich odprodej těmto zájemcům  za schválenou cenu. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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13. Smlouva o poskytnutí dotace JMK – úhrada úroků z úvěru na kanalizaci a ČOV 

Předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace JMK na účel a v rámci akce úhrada úroků z úvěru na 

kanalizaci a ČOV. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace JMK na úhradu úroků z úvěru na 

kanalizaci a ČOV. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 

14. Dětské hřiště 

Projednány návrhy na úpravu dětského hřiště, prostoru kolem atrakcí pro děti a údržba herních prvků. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

15. Pošta – Plná moc – zastupování u projektu „Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody 
pro JSDH obce Nesovice“  
 

 

17. Diskuse a závěr 

- umístění odpadkových košů (8 ks) a košů na psí exkrementy (4 kusy) 

- příspěvky do Zpravodaje 

- koupaliště 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v18.50 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
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Zapsala:                             Naděžda Šafářová        …………………………………. 

    

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

 

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

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 19.05.2016 

 


