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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

63. 

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

  konaného dne 14.03.2018 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: --- 

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 – směna pozemku Pavlíkovi 

4.      Rozpočet na rok 2018 

5.      Žádost o vyjádření – Aditis- přípojka NN Hanák 

6.      Žádosti o prodej pozemků - Žleby 

7.     Smlouvy na dotace 

8.     Žádost o vyřazení drobného DHM – ZŠ a MŠ Nesovice  

9.     Žádost o svolení k nákupu parního vysavače – ZŠ Nesovice 

10.     Povolení k oddávání – M. Syřiště 

11.    Smlouvy na prodej pozemků – p. Němcová, p. Rumreich 

12.    MOPRE – žádost o vyjádření, smlouva věcné břemeno – přípojka NN Zugárek 

13.    Pošta – Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu obce 

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

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

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a paní Oldřišku 

Kiliánovou, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

Směnná smlouva  - obec směňuje pozemky p.č.1470/16 – 4 m2, 1912/3-52 m2, 1912/4-178 m2, 

1914/14-1331 m2 k.ú. Nesovice v celkové hodnotě 20.252,- Kč za pozemek p.č. 1910/72 -1664 m2 

k.ú. Nesovice v ceně 20.252,- Kč – vlastníci – M. a J. Pavlíkovi. Směna proběhne bez doplatku. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvy s manžely Pavlíkovými na pozemky p.č.1470/16 – 

4 m2, 1912/3-52 m2, 1912/4-178 m2, 1914/14-1331 m2 k.ú. Nesovice za pozemek p.č. 1910/72 -

1664 m2 k.ú Nesovice. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočet obce Nesovice na rok 2018 

Předložen rozpočet obce Nesovice na rok 2018ve výši: příjmy 18.525.000,- Kč, výdaje 24.683.900,- 

Kč, splátky úvěru 1.131.600,- Kč a dofinancování z BÚ 7.290.500,- Kč. Viz. příloha č.2 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Nesovice na rok 2018 v předložené výši. 
Výsledek hlasování: Pro:7  Proti : 0            Zdrželi se : 1 /Machálek/ 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Žádost o vyjádření – Aditis- přípojka NN Hanák 
Předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – úprava nadzemní přípojky NN Hanák. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným technickým řešením a pověřuje starostu k vydání vyjádření. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Žádosti o prodej pozemků - Žleby 
Předloženy žádosti o odkup pozemků v lokalitě Žleby – p.č.1990/2 –Šimíček Tomáš a p.č.1990/1- 

Kostelecký Michal.  

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.  Smlouvy na dotace – cisterna na pitnou vodu, rekonstrukce chodníků, sociální bydlení 

a)Předložena Smlouva o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na projekt „Nákup 

cisterny na pitnou vodu“ se společností MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou. 

Návrh usnesení č. 7a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na 

projekt „Nákup cisterny na pitnou vodu“ se společností MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou. 

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

Usnesení č. 7a) bylo schváleno 

b)Předložena Smlouva o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na projekt „Rozvoj 

sociálního bydlení v obci Nesovice, č.p. 322“ se společností MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou. 

Návrh usnesení č. 7b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na 

projekt  „Rozvoj sociálního bydlení v obci Nesovice, č.p. 322“ se společností MOLATRADE s.r.o. 

Osek nad Bečvou. 

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

Usnesení č. 7b) bylo schváleno 

c)Předložena Smlouva o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na projekt 

„Rekonstrukce chodníků kolem silnice II/429 v obci Nesovice“ se společností MOLATRADE s.r.o. 

Osek nad Bečvou. 

Návrh usnesení č. 7c) 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti a administraci na 

projekt „Rekonstrukce chodníků kolem silnice II/429 v obci Nesovice“ se společností 

MOLATRADE s.r.o. Osek nad Bečvou. 

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

Usnesení č. 7c) bylo schváleno 

 

8. Žádost o vyřazení drobného DHM – ZŠ a MŠ Nesovice 

Předložena Žádost o vyřazení drobného DHM – ZŠ a MŠ Nesovice. 

Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení DHM z majetku ZŠ a MŠ Nesovice.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Žádost o svolení k nákupu parního vysavače – ZŠ Nesovice 
Předložena žádost o svolení k nákupu parního vysavače – ZŠ Nesovice. 

Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo schvaluje nákup parního vysavače pro ZŠ Nesovice.  

Výsledek hlasování: Pro:7     Proti: 1 /Machálek/       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Povolení k oddávání – M. Syřiště 
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce Nesovice Miroslava Syřiště oddáváním s tím, že při 

občanských obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České republiky.  

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele obce nesovice Miroslava Syřiště oddáváním s tím, že při 

občanských obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České republiky.  

Výsledek hlasování: Pro:7    Proti: 0       Zdrželi se:  1 /Syřiště/ 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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11. Smlouvy na prodej pozemků – p. Němcová, p. Rumreich 
a) Předložena kupní smlouva s p. Němcovou na pozemky p.č. 1984/2 o výměře 564m2 a p.č. 1982 o 

výměře 568m2 k.ú. Nesovice za kupní cenu 622.600,- Kč + 21% DPH. 

Návrh usnesení č.11a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Němcovou na pozemky p.č. 1984/2 o výměře 

564m2 a p.č. 1982 o výměře 568m2 k.ú. Nesovice za kupní cenu 622.600,- Kč + 21% DPH. Pokud 

nebude kupní cena uhrazena do 60 dnů od schválení návrhu smlouvy ZO, smlouva nebude ze strany 

obce podepsána a pozemky budou nabídnuty dalšímu zájemci. 

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

Usnesení č. 11a)  bylo schváleno 

b) Předložena kupní smlouva s p. Rumreichem na pozemky p.č. 1986/2 o výměře 642m2 a p.č. 

1985 o výměře 492 m2 k.ú. Nesovice za kupní cenu 623.700,- Kč + 21% DPH. 

Návrh usnesení č.11b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s p. Rumreichem na pozemky p.č. 1986/2 o výměře 

642m2 a p.č. 1985 o výměře 492 m2 k.ú. Nesovice za kupní cenu 623.700,- Kč + 21% DPH. Pokud 

nebude kupní cena uhrazena do 60 dnů od schválení návrhu smlouvy ZO, smlouva nebude ze strany 

obce podepsána a pozemky budou nabídnuty dalšímu zájemci. 

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

Usnesení č. 11b)  bylo schváleno 

 

12.  MOPRE – žádost o vyjádření, smlouva věcné břemeno – přípojka NN Zugárek 

Předložena žádost o vyjádření k PD Nesovice, příp. NN Zugárek, p.č.1741/1 v k.ú. Nesovice a 

zároveň smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno k tomuto pozemku. 

Návrh usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vydání vyjádření a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na 

věcné břemeno k pozemku p.č.1741/1 v k.ú. Nesovice. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

13. Pošta 

- Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci v obci 2017 

 

14. Diskuse a závěr  

- MAS – mobiliář 

- odpady 

- oprava chodníků 

- Trasig-radar 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.00 hod. 

 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočet obce Nesovice na rok 2018 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

   

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 20.3.2018 


