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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

61. 

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

  konaného dne 31.01.2018 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 
 

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

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

Omluveni: Ing. Petr Homola 

Občané: Němcovi, Kociánovi 

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 – vydání publikace, koupaliště bufet 

4.      Žádost o umístění lunaparku – p. Kočka 

5.      ČAOH – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 

6.      Nabídka pojištění právní ochrany pro obec 

7.      MOPRE – žádost o vyjádření, smlouva věcné břemeno 

8.      Dotační tituly 

9.      Smlouvy – VaK –autosevis, výstražný systém 

10.      Pošta 

11.     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) Darovací smlouva - vydání publikace o životě rodáka opata Pavla Jana Součka – zpracoval Fr. 

Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O.Praem – finanční dar ve výši 15. 000,- Kč.  

Návrh usnesení č. 3a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na finanční dar ve výši 15.000,- Kč Fr. Mgr. Bc. 

Metoději Jánu Lajčákovi, O.Praem 

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

Usnesení č. 3a) bylo schváleno. 

b) Dodatek k nájemní smlouvě – koupaliště bufet –p. Bednářová –prodloužení nájmu do 31.12.2018. 

Návrh usnesení č. 3b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s p. Bednářovou o prodloužení nájmu do 

31.12.2018. 

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

Usnesení č. 3b) bylo schváleno. 

 

4. Žádost o umístění lunaparku – p. Kočka 

Předložena Žádost o umístění lunaparku – p. Kočka na hody v Nesovicích. 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o umístění lunaparku pana Kočky na pozemcích obce v termínu 

konání tradičních hodů. 
Výsledek hlasování: Pro:8  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. ČAOH – Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 

Předloženy informace ČAOH  k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v 

případě prosazení novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na 

náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst 

a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily snahám, které obce vystavují 

zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Nabídka pojištění právní ochrany pro obec  
Pojišťovna D.A.S. předložila nabídku pojištění právní odpovědnosti zastupitelů. 

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. 
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7.  MOPRE – žádost o vyjádření, smlouva věcné břemeno 

Předložena žádost o vyjádření k PD Letošov, příp. NN Pavlík, p.č.č1579/2 v k.ú. Letošov a zároveň 

smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno k tomuto pozemku. 

Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vydání vyjádření a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na 

věcné břemeno k pozemku p.č.č1579/2 v k.ú. Letošov. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8. Dotační tituly 

Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou dotačních titulů na následující období – např. kulturní 

dědictví, zelená úsporám, odpady, vybavení pro JSDH, vybavení knihoven. 

Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Smlouvy – VaK –autosevis, výstražný systém 
a) Předložena smlouva č. PRIHL-2018-01-000111 o dodávce vody na pořízenou nemovitost čp. 322 

s VaK a.s. Vyškov. 

Návrh usnesení č. 9a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dodávce vody č. PRIHL-2018-01-000111. 

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

Usnesení č. 9a) bylo schváleno 

b) Předložena Servisní smlouva na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému s 

KOCMAN envimonitoring s.r.o., Brno 

Návrh usnesení č. 9b) 
Zastupitelstvo obce neschvaluje Servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního vý-

stražného systému s KOCMAN envimonitoring s.r.o., Brno a pověřuje starostu oslovit další doda-

vatele servisních služeb. 

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

Usnesení č. 9b) bylo schváleno 

 

 

10. Pošta 

- dětský bazar – 21.4.2018 

 

11. Diskuse a závěr  

- reklamace kanalizace 

- cyklokoridor 

- parkování pod Borkama 

- rychlost v obci 

- parkování před školkou 

- úklid po psech, volné pobíhání psů, nedělní zákaz řezání a pálení 

- prodloužení kanalizace na Žleby – projekt ve fázi st. Povolení – p. Němec požaduje písemnou 

odpověď na jeho dopis týkající se termínu dokončení akce 
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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:            Oldřiška Kiliánová         .………………………………… 

 

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

   

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 5.2.2018 


