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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

35. 

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

  konaného dne 24.08. 2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

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

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

Omluveni: František Machálek 

Občané: --- 

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 pronájem nebytových prostor – Cubesol s.r.o. 

5. Rozpočtové opatření č. 5 

6. Nákup pozemků – Plavinovi, Kosíkovi – rozšíření cesty  

7. Žádost o odprodej pozemku – Reškovi zahrádka 90m2 za garážemi  

8. Pošta – žádost o vyjádření k plynofikaci RD 

9. Diskuse a závěr 

 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a pan Miroslav Syřiště, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana  Michala Kupku a pan Miroslava 

Syřiště , 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 

- nejsou úkoly ke kontrole 

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. Žádost o pronájem nebytových prostor – Cubesol s.r.o. 
Byla předložena žádost o pronájem nebytových prostor na ZS, Nesovice 230 v mezipatře 

2,50x0,85m firmou Cubesol s.r.o. Brno – umístění technologie pro optickou síť. 
Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěsit záměr na pronájem nebytových prostor v mezipatře, Nesovice 

230.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 5 

Předloženo Rozpočtové opatření č.5 – navýšení v příjmech o 4 000,- (poplatky) a rozpuštění do 

výdajů ve výši 4 000,- a přesuny mezi položkami (údržba, materiál, opravy, projektová příprava 

investičních akcí) / viz. Příloha č. 2/ 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Nákup pozemků – Plavinovi, Kosíkovi – rozšíření cesty 

Byl předložen návrh na odkup části pozemků na rozšíření cesty k uložení sítí dle předloženého 

geom. plánu 97 m2 k.ú. Letošov.  

Návrh na usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků a bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Žádost o odprodej pozemku – Reškovi zahrádka 90 m2 za garážemi  

Manželé Reškovi předložili žádost o odprodej části  pozemků p.č. 2025/1 a 2025/2 k.ú. Nesovice, 

celkem cca 90 m2 – zahrádka za garážemi 

Návrh na usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej  části  pozemků p.č. 2025/1 a 2025/2 k.ú. 

Nesovice. 

Výsledek hlasování:   Pro: 7  Proti:0  Zdrželi se: 1 (Reška) 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8. Pošta – žádost o vyjádření k plynofikaci RD  

Předložena žádost o vyjádření k plynofikaci RD č.p. 42 Josef Posolda – připojení sítí přes pozemky 

obce . 

Návrh na usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje připojení plyn. sítě přes pozemky obce k RD č.p. 42. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

 

9. Diskuse a závěr 

- rozpracována žádost na dotaci na vestavbu škola + zeleň 

- možnosti dotačního titulu na sportovní hřiště u školy se prověřují 

- předběžně schválena 90% dotace na cisternu pro JSDH v 2017- MMR 

- setkání seniorů – neděle 9.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.15 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Michal Kupka             … ………………………………… 

 

                                           Miroslav Syřiště          ..……………………………….. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 29.08. 2016 

 


