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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

69. 

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

  konaného dne 18.07. 2018 od 17:30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Lenka Knapová, František Machálek, Oldřiška Kiliánová, 

Mgr. Michal Kupka (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Zdeněk Martinec, Miroslav Syřiště, 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.  Návrh kupní smlouvy k prodeji nemovitých věcí – České dráhy  

5.  Dotace Mezihoří – mobiliář 

6.  Smlouva o spolupráci - společný nákup energií – obec Blatnička 

7.  Pošta 

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

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Oldřiška Kiliánová a Mgr. 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 Mgr. 

Michala 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. Nebyl vznesen žádný návrh.  

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 

Nejsou žádné úkoly k projednání. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

 

4. Návrh kupní smlouvy k prodeji nemovitých věcí – České dráhy  
Předložen  návrh kupní smlouvy k prodeji nemovitých věcí s Českými drahami na pozemky - p.č. 

2765/22 o výměře 22 m2, pozemek p.č. 2765/24 o výměře 1 m2 a pozemek 2765/25 o výměře 7 m2 

za cenu 8.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu k prodeji nemovitých věcí s Českými drahami na 

pozemky - p.č. 2765/22 o výměře 22 m2, pozemek p.č. 2765/24 o výměře 1 m2 a pozemek 2765/25 

o výměře 7 m2 za cenu 8.000,- Kč. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Dotace Mezihoří – mobiliář 

Svazek obcí Mezihoří získal dotaci na mobiliář obcí. Tato dotace byla rozdělena do tří částí. 

Vzhledem k tomu, že u jedné části je vypsáno nové řízení (obce Nesovice se to netýká) a není tudíž 

známa výše dotace ani termín, zastupitelstvo obce bere tuto informaci pouze na vědomí. Po 

schválení a přepočítání na jednotlivé obce, bude dotace schválena zastupitelstvem obce Nesovice. 

 

6. Smlouva o spolupráci -  společný nákup energií -  obec Blatnička 

Předložena smlouva o spolupráci na společný nákup energií s obcí Blatnička. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o spolupráci na společný nákup energií s obcí Blatnička. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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7. Pošta 

Projekt MEDBUS – pro občany nad 65 let nabízí nadační fond Josefa Hycla zdarma oční vyšetření 

v Brně a dopravu na vyšetření a zpět zdarma. 

 

 

8. Diskuse a závěr 

- chodníky, Guláš fest – 28.7.2018, setkání seniorů – 23.9.2018 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.50 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 24.7.2018 

 


