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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

50. 

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

  konaného dne 07.06. 2017 od 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Mgr. Michal Kupka, František Machálek, Lenka Knapová, Oldřiška 

Kiliánová, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Karel Kupka, Ing. Petr Homola, Zdeněk Martinec, 

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 vydání stanoviska - ČEPS 

5. Žádost o vyjádření o existenci sítí - AGRONET 

6. Smlouva o odvádění odpadních vod - SŽDC 

7. Dodatek č. 1 – Obec Milonice 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 

9. Výběrové řízení a smlouva – dětské hřiště 

10. Odprodej pozemku p.č. 1838 k.ú. Letošov, ostatní komunikace 

11. Pošta 

12. Diskuse a závěr 

 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a pan Michal Kupka, zapisovatelkou 

paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Oldřišku Kiliánovou a pana Michala 
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Kupku, zapisovatelku 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.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Nebyly předloženy žádné úkoly z minula. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Žádost o vydání stanoviska - ČEPS 

Žádost o vydání stanoviska k územně technické studii záměru „V417 – zdvojení vedení Otrokovice 

– Sokolnice“. Jedná se o posílení vysokého napětí s výměnou sloupů. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou studií a její realizací. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o vyjádření o existenci sítí - AGRONET 

Žádost o vyjádření o existenci sítí kanalizace ke stavbě pro vydání územního a stavebního povolení 

k akci: mostová váha Nesovice 

Návrh usnesení č. 5 

Obec Nesovice v dotčeném území nemá vlastní inženýrské sítě. Ovšem nesouhlasí s předloženým 

návrhem z důvodu toho, že uvedená stavba není v areálu objektu Agronetu jak popisuje průvodní 

zpráva. Mostní váha je umístěna mimo areál Agronetu a je zcela zřejmé, že bude využívána místní 

komunikace, která není stavěna pro těžká nákladní vozidla. Žádá po investorovi řešení tohoto 

problému. 

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

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o odvádění odpadních vod - SŽDC 

Předložena smlouva na odvádění odpadních vod z výpravní budovy Nesovice č. 126, p.č. 152 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odvádění odpadních vod se SŽDC z důvodu vlastních 

specifik. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 



 

3 

 

 

7. Dodatek č. 1 – Obec Milonice  

Předložen dodatek č. 1 k dohodě o přispívání na provozní náklady spojené s provozováním 

veřejného pohřebiště v obci Milonice. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 na období let 2017 a 2018. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k akci „Stavební úpravy RD v Nesovicích č.p. 226“  

pro stavební úpravy a nástavbu stávajícího RD. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uvedenými stavebními úpravami.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Výběrové řízení a smlouva – dětské hřiště 

Na základě výběrového řízení byla předložena smlouva o dílo s firmou Bonita Group Service s.r.o., 

IČO 27738795  na dodávku a montáž herních prvků na dětském hřišti u KD. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelé obce schvalují výsledky výběrového řízení a smlouvu o dílo s firmou Bonita Group 

Service s.r.o. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

10. Odprodej pozemku p.č. 1838 k.ú. Letošov, ostatní komunikace 

Žádost o odprodej pozemku p.č. 1838 v k.ú. Letošov, ostatní komunikace k vybudování 

parkovacího místa. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelé obce nesouhlasí s odprodejem pozemku p.č. 1838 v k.ú. Letošov z důvodu, že se jedná o 

místní komunikaci. K řešení situace v uvedené části obce pověřují starostu. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Pošta 

Žádná pošta k projednání 

 

12. Diskuse a závěr 

- zapůjčení orelského praporu na hody v Milonicích 

- odpadkové koše 

- příspěvky do zpravodaje 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.10 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Oldřiška Kiliánová        ………………………………... 

 

                                          Michal Kupka                ..………………………………. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 13.06. 2017 

 


