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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

12. 

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

  konaného dne 12.06.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, ing. František Koudelka, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. 

Michal Kupka, Jan Wolf, Mgr. Petr Homola,Vladimír Mikulášek (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště 

Občané: H. Kupková 

Hosté:  
 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce p. Vítězslavem 

Reškou. 

 

Program: 
1.      Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2.      Schválení programu 

3.      Kontrola úkolů z předchozího ZO – jmenování člena kontrolního výboru 

4.      Rozpočtové opatření č. 3 

5.      Smlouva o právu provést stavbu - JMK 

6.      Smlouva o spolupráci – Obec Blatnička 

7.      Smlouva č. SPP/004/2019 – VaK 

8.      Smlouva o dílo CTS corp. – výstavba lesních oplocenek 

9.      Vyhrazené parkoviště – p. Veselý 

10.    Pošta – majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú. Letošov 

11.    Diskuse a závěr 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Karel Kupka a paní Andrea Kupková, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Jana Wolfa a paní Andreu Kupkovou, 

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. Nebyl vznesen žádný návrh.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Jmenování člena kontrolní komise – navržena paní Lenka Knapová, nebyl vznesen žádný 

protinávrh. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce volí členkou kontrolního výboru paní Lenku Knapovou. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 3 

Předloženo rozpočtové opatření č. 3 – navýšení v příjmech o 173.000,- Kč (dotace JMK a ÚP) a 

rozpuštění do výdajů ve výši 173.000,- Kč a přesuny v  paragrafech (úroky z úvěru, mzdy VPP, 

zalesnění Nohávka, kniha Vyškovsko)  - schváleno starostou 31.5.2019 -viz. příloha č. 2 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5.  Smlouva o právu provést stavbu - JMK  

Předložena Smlouva o právu provést stavbu - JMK – rekonstrukce chodníky Nesovice – úsek 

Snovídky (obec jako stavebník) – p.č. 1732/1 k.ú. Nesovice 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o právu provést stavbu s JMK.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

6. Smlouva o spolupráci – Obec Blatnička 
Předložena Smlouva o spolupráci s obcí Blatnička pro projekt společného nákupu energií pro rok 

2020 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o spolupráci obcí Blatnička pro projekt společného nákupu 

energií pro rok 2020 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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7. Smlouva č. SPP/004/2019 – VaK 

Předložena Smlouva č. SPP/004/2019 s VaK Vyškov a.s. o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení -prodloužení vodovodu v Letošově 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. SPP/004/2019 s VaK Vyškov a.s. o zajištění provozu a 

pachtu vodohospodářského zařízení. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8.  Smlouva o dílo CTS corp. – výstavba lesních oplocenek 

Předložena Smlouva o dílo CTS corp. Praha - zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a 

vypracování samotné žádosti, v rámci PRV - Program rozvoje venkova – 8.5.1 Investice do ochrany 

melioračních a zpevňujících dřevin, k projektu Výstavba lesních oplocenek-obec Nesovice. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo CTS corp. Praha - zhotovení dokumentace potřebné 

k podání žádosti a vypracování samotné žádosti, v rámci PRV - Program rozvoje venkova – 8.5.1 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, k projektu Výstavba lesních oplocenek-

obec Nesovice. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Vyhrazené parkoviště – p. Veselý 

Pan P. Veselý požádal o vyhrazení trvalého parkovacího místa před svojí provozovnou Líhně CZ 

(Nesovice Kout) 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa před provozovnou Líhně CZ 

v provozní době prodejny. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

10. Pošta 

Majetkoprávní vypořádání pozemku v k.ú. Letošov - Ředitelství silnic a dálnic ČR si vypracovalo 

interní protokol, ve kterém šetřilo potřebnost převodu pozemku p.č. 1005/11, k.ú. Letošov pod svou 

správu. Pozemek pro ně není potřebný celý, ale jen v nezbytné míře, v místech, kde je zastavěn 

silnicí I/50. Jednalo by se o úsek oddělený z p.č. 1005/11 geometrickým plánem (je to asi 250 m2). 
Dle Nálezu Ústavního soudu České republiky spis. zn. IV. ÚS 185/96 ze dne 29.11.1996 nemohla obec toto 

vlastnictví nabýt, jelikož nesplnila předpoklady stanovené zákonem č. 172/1991 Sb., a to proto, že k datu 

nabytí jeho účinnosti s konkrétními zastavěnými silničními pozemky nehospodařila a ani hospodařit 

nemohla, neboť byly právě již zastavěny stavbou silnice ve vlastnictví státu.  
Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení o vzniku, změně nebo zániku 

práva a opravou chyby na příslušném katastrálním úřadu. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

11. Diskuse a závěr 

- pozemky na chodník u školy - odkup 

- zpravodaj – posunutí termínu vydání 

- koupaliště – zahájení sezony 14.6.2019  
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – RO č. 3 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Karel Kupka                   ………………………………... 

 

                                          Andrea Kupková             .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 13.6.2019 

 


