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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

57. 

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

  konaného dne 01.11.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 
 

 
Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, František Machálek, Miroslav Syřiště, 

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

Omluveni: Ing. Petr Homola,  

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. Podání žádosti na JMK k bezúplatnému převodu komunikace p.č.1569/1 k.ú. Letošov a 

směnu a převod  pozemků ležících mimo komunikaci II/429 zejména chodníky kolem této 

komunikace dle geom. Plánu č. 437-1970/2017 
5. Kupní smlouvy k pozemkům p.č. 1899/2,1894/3, 2003/2,2007/2, 2011/2 a 2014/2 k.ú. Le-

tošov 

6. Žádost o pronájem „Autoservisu“ 

7. Pošta 

8. Diskuse a závěr 

 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Zdeněk Martinec a paní Oldřiška Kiliánová, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Zdeňka Martince a paní Oldřišku 

Kiliánovou, 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 

a) chodník v Letošově u kapličky – bude se řešit do konce roku  

Návrh usnesení č. 3a) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace 

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

Usnesení č. 3a) bylo schváleno. 

b) nabídka divadelního představení – letos už ne, zjistit nabídku na příští rok 

Návrh usnesení č. 3b) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace 

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

Usnesení č. 3b) bylo schváleno. 

 

4. Podání žádosti na JMK k bezúplatnému převodu komunikace p.č.1569/1 k.ú. Letošov a 

směnu a převod pozemků ležících mimo komunikaci II/429 zejména chodníky kolem této 

komunikace dle geom. Plánu č. 437-1970/2017 

K bezúplatnému převodu komunikace a pozemků je třeba podat na JMK žádost. 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na JMK k bezúplatnému převodu komunikace 

p.č.1569/1 k.ú. Letošov a směnu a převod pozemků ležících mimo komunikaci II/429 zejména 

chodníky kolem této komunikace dle geom. Plánu č. 437-1970/2017/viz. přílohač.2/. 
Výsledek hlasování: Pro:8  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Kupní smlouvy k pozemkům p.č. 1899/2,1894/3, 2003/2, 2007/2, 2011/2 a 2014/2 k.ú. Le-

tošov 
a)Předložena kupní smlouva s p. Michalem Kazimírem a p. Alenou Holáskovou na nákup pozemku 

p.č. 1899/2 o výměře 61 m2 za cenu 5.551,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Michalem Kazimírem a p. Alenou Holáskovou na 

nákup pozemku p.č. 1899/2 o výměře 61 m2 za cenu 5.551,- Kč. 

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

Usnesení č. 5a) bylo schváleno. 

b)Předložena kupní smlouva s p. Liborem Machálkem a p. Markétou Machálkovou na nákup po-

zemku p.č. 1894/2 o výměře 29 m2 za cenu 2.639,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Liborem Machálkem a p. Markétou Machálkovou 

na nákup pozemku p.č. 1894/2 o výměře 29 m2 za cenu 2.639,- Kč. 

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

Usnesení č. 5b) bylo schváleno. 

c)Předložena kupní smlouva s p. Karlem Schaulem a p. Michaelou Schaulovou na nákup pozemku 

p.č. 2014/2 o výměře 2 m2 za cenu 182,- Kč.  
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Návrh usnesení č. 5c) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Karlem Schaulem a p. Michaelou Schaulovou na 

nákup pozemku p.č. 2014/2 o výměře 2 m2 za cenu 182,- Kč. 

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

Usnesení č. 5c) bylo schváleno. 

d)Předložena kupní smlouva s p. Jaroslavem Draganem a p. Lucií Draganovou na nákup pozemku 

p.č. 2003/2 o výměře 51 m2 za cenu 4.641,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5d) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Jaroslavem Draganem a p. Lucií Draganovou na 

nákup pozemku p.č. 2003/2 o výměře 51 m2 za cenu 4.641,- Kč.  

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

Usnesení č. 5d) bylo schváleno. 

e)Předložena kupní smlouva s p. Miroslavem Bronišem na nákup pozemku p.č. 2007/2 o výměře 33 

m2 za cenu 3.003,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5e) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouva s p. Miroslavem Bronišem na nákup pozemku p.č. 

2007/2 o výměře 33 m2 za cenu 3.003,- Kč.  

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

Usnesení č. 5e) bylo schváleno. 

f)Předložena kupní smlouva s p. Valerií Jatelovou na nákup pozemku p.č. 2011/2 o výměře 7 m2 za 

cenu 637,- Kč.  

Návrh usnesení č. 5f) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouva s s p. Valerií Jatelovou na nákup pozemku p.č. 2011/2 

o výměře 7 m2 za cenu 637,- Kč.  

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

Usnesení č. 5f) bylo schváleno. 

 

6. Žádost o pronájem „Autoservisu“ 
Pan Jan Pelc podal žádost o pronájem autoservisu Nesovice 322  

Návrh na usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 
Výsledek hlasování: Pro: 8    Proti: 0            Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Pošta 

- Sezako – den otevřených dveří 

 

8. Diskuse a závěr 

- rozhlas – zkušební provoz, vyladění systému 

- příprava rozpočtu na 2018 

- příspěvku do zpravodaje 2017 do 15.11.2017 

- akce – Nesovická sukovačka – 11.1.2017 - hasiči 

- sběr železného šrotu – 11.11.2017 - Sokol 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.00 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                      Oldřiška Kiliánová              ..……………………………….. 

   

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 06.11.2017 


