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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

67. 

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

  konaného dne 06.06.2018 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ 
 

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

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

Omluveni: Zdeněk Martinec, Ing. Petr Homola 

Občané: p. Přibilík, p. Wolfová, p. Kunčarová 

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.      Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.051422/18/ORR 

5.      Darovací smlouvy k pozemkům - JMK 

6.      Žádost o koupi pozemku Knapovi 

7.      Sazebník úhrad za poskytování informací, přihláška do SMS 

8.      Výběrové řízení – kanalizace Žleby a Chaloupky 

9.      Jmenování komise k výběrovému řízení – kanalizace Kout 

10.    Žádost o pronájem prostor – zahrádkáři 

11.    Rozpočtové opatření č. 3 

12.    Pošta – černé skládky, obrubníky, cenová nabídka na vyhotovení symbolů obce 

13.    Diskuse a závěr 

 

 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Miroslava Syřiště a pana Karla Kupku, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:7 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:7      Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z minulých zasedání ZO 

-měřič rychlosti v obci – prověřují se cenové nabídky 

-bufet areál – probíhá oprava interiéru 

- zpravodaj- vydání bude o 2 až 3 týdny opožděno, nebyly dodány všechny podklady, na hody 

vytištěna samostatná pozvánka 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro:7  Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.051422/18/ORR 
Předložena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.051422/18/ORR na realizaci akce: 

Úroky z úvěru na kanalizaci a ČOV v obci Nesovice ve výši 88.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.051422/18/ORR. 

Výsledek hlasování: Pro:7  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5. Darovací smlouvy k pozemkům - JMK 
a) Předložena darovací smlouva obce Nesovice(dárce) pro JMK (obdarovaný) na pozemek p.č. 

1625/2 ostatní plocha – silnice o výměře 203 m2, k.ú. Nesovice – bezúplatné nabytí. 

Návrh usnesení č. 5a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu obce Nesovice(dárce) pro JMK (obdarovaný) na 

pozemek p.č. 1625/2 ostatní plocha – silnice o výměře 203 m2, k.ú. Nesovice. 

Výsledek hlasování: Pro:7    Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5a) bylo schváleno. 

 

b) Předložena darovací smlouva JMK(dárce) pro obec Nesovice (obdarovaný) na pozemky p.č. 

1732/11 ostatní plocha  o výměře 675 m2 a dále pozemky p.č.1624/15, 1624/17, 1732/3, 1732/7, 

1732/8 k.ú. Nesovice – bezúplatné nabytí. 

Návrh usnesení č. 5b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu JMK(dárce) pro obec Nesovice (obdarovaný) na 

pozemky p.č. 1732/11 ostatní plocha  o výměře 675 m2 a dále pozemky p.č.1624/15, 1624/17, 

1732/3, 1732/7, 1732/8 k.ú. Nesovice. 

Výsledek hlasování: Pro:7    Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 5b) bylo schváleno. 
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6. Žádost o koupi pozemku Knapovi 
Manželé Knapovi žádají o odkup pozemků p.č. 1755/13 – 179m2 a části pozemku p.č. 1756/1, k.ú. Ne-

sovice přiléhajících k jejich pozemkům. 

Návrh na usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem těchto pozemků po geometrickém zaměření a vyvěšení záměru.  
Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0            Zdrželi se: 1 /Knapová/ 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Sazebník úhrad za poskytování informací, přihláška do SMS 

a) Předložena přihláška do Svazu místních samospráv. 

Návrh usnesení č. 7a) 

Zastupitelstvo obce  schvaluje přistoupení obce Nesovice do Sdružení místních samospráv ČR na 

základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá  starostovi obce vyplnění pří-

slušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv 

ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro:7  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 7a) bylo schváleno. 

b) Předložen sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů dle zákona č. 106/1999 

Sb. a zák. č. 123/1998 Sb. a podle Obecného nařízení EU č.2016/679. 

Návrh usnesení č. 7b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací. 

Výsledek hlasování: Pro:7  Proti : 0            Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 7b) bylo schváleno. 

 

8. Výběrové řízení – kanalizace Žleby a Chaloupky Letošov 

a) Předložen výsledek výběrového řízení na kanalizaci Žleby – prodloužení inženýrských sítí. 

Nejvýhodnější nabídku předložila firma Quantum a.s. Vyškov - 1 250 239,39 Kč bez DHP. 

Návrh usnesení č. 8a) 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt: kanalizace Žleby – 

prodloužení inženýrských sítí, včetně návrhu smlouvy o dílo s vítěznou firmou, který je součástí 

nabídky.  

Výsledek hlasování: Pro:7     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8a) bylo schváleno 

b) Předložen výsledek výběrového řízení na projekt: Prodloužení vodovodu a kanalizace Letošov. 

Nejvýhodnější nabídku předložila firma Quantum a.s. Vyškov – 450 304,87 Kč bez DHP. 

Návrh usnesení č. 8b) 
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt: Prodloužení vodovodu a 

kanalizace Letošov, včetně návrhu smlouvy o dílo s vítěznou firmou, který je součástí nabídky.  

Výsledek hlasování: Pro:7    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 8b) bylo schváleno 

 

9. Jmenování komise k výběrovému řízení – kanalizace Kout 
Výběrové řízení na projekt: kanalizace Kout proběhne 8.6.2018. Navrženi tito členové výběrové 

komise: Jaromír Handl, Oldřiška Kiliánová, Karel Kupka. 

Návrh usnesení č. 9 
Zastupitelstvo jmenuje členy výběrové komise na projekt: kanalizace Kout- Jaromír Handl, 

Oldřiška Kiliánová, Karel Kupka. 

Výsledek hlasování: Pro:5     Proti: 0       Zdrželi se:  2 /Kupka, Kiliánová/ 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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10. Žádost o pronájem prostor – zahrádkáři 
Český svaz zahrádkářů, místní organizace Nesovice, hledá vhodné prostory k provozování své čin-

nosti (moštování, sušení ovoce apod.). Obec nabízí prostory starého skladu u nádraží – nutné další 

úpravy včetně připojení sítí. 

Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace, dále k projednání na příštím zastupitelstvu.  

Výsledek hlasování: Pro:7   Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Rozpočtové opatření č.3 
Předloženo rozpočtové opatření č. 3. Příjmy – 500.000,- Kč (pozemky), výdaje – 500.000,- Kč 

(DPH, knihovna, chodníky, VO) - příloha č. 2 

Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

12. Pošta 

- černé skládky-monitoring kritických míst – nabídka – není zájem ze strany obce 

- obrubníky – zvážení možností prodeje ze starých chodníků 

- cenová nabídka na vyhotovení symbolů obce– není zájem ze strany obce 
 

13. Diskuse a závěr  

- hody – předhodová zábava 22.6.- TJ Sokol 

- zpravodaj 

- připravenost koupaliště na sezonu 

- koše na psí exkrementy 
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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 – RO č.3 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:            Miroslav Syřiště             .………………………………… 

 

                                              Karel Kupka                  ..……………………………….. 

   

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 11.6.2018 


