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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

13. 

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

  konaného dne 01.07.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. Michal Kupka, Jan Wolf, Mgr. Petr 

Homola, Vladimír Mikulášek, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Karel Kupka, Ing. František Koudelka 

Občané: J. Budík, P. Kostelka 

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  

4.      Smlouva o dílo – SENAA architekti, s.r.o. 

5.      Smlouva – odkup pozemků u školy 

6.      Žádost o finanční podporu – Charitní ošetřovatelská služba 

7.    Žádost o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice 

8.      Partnerská smlouva 

9.      Pošta 

10.    Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Mgr. Michal Kupka a pan Jan Wolf, zapisovatelkou paní 

Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Mgr. Michala Kupku a pana Jana Wolfa, 

zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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. Nebyl vznesen žádný návrh.  

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.  

Výsledek hlasování: Pro: 7     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 obce bere na vědomí. 

 

 

4. Smlouva o dílo – SENAA architekti, s.r.o. 
Předložena smlouva o dílo s firmou SENAA architekti, s.r.o. na zhotovení prováděcí dokumentace 

půdní vestavby základní školy v Nesovicích. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou SENAA architekti, s.r.o. na zhotovení 

prováděcí dokumentace půdní vestavby základní školy v Nesovicích. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Smlouva – odkup pozemků u školy  

Předložena smlouva s manželi Blisovými na odkup pozemků u školy. Jedná se o pozemky p.č. 

1627/67 o výměře 114 m2 – trvalý travní porost , p.č. 1627/94 o výměře 40 m2 – vodní plocha, p.č. 1627/93 

o výměře 343 m2 – vodní plocha, pč. 1627/92 o výměře 173 m2 – ostatní plocha a p.č. 1627/88 o výměře 

108 m2 – trvalý travní porost. Cena celkem za všechny pozemky činí 25.000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s manželi Blisovými na odkup pozemků u školy. Jedná se o 

pozemky p.č. 1627/67 o výměře 114 m2 – trvalý travní porost , p.č. 1627/94 o výměře 40 m2 – vodní 

plocha, p.č. 1627/93 o výměře 343 m2 – vodní plocha, pč. 1627/92 o výměře 173 m2 – ostatní plocha a p.č. 

1627/88 o výměře 108 m2 – trvalý travní porost. Cena celkem za všechny pozemky činí 25.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro: 7    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 
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6. Žádost o finanční podporu – Charitní ošetřovatelská služba  
Předložena žádost Charitní ošetřovatelské služby o finanční podporu zdravotní služby v terénu, 

smlouva na finanční dar. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na finanční dar ve výši 2000,- Kč na provoz zdravotní 

služby v terénu. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

7. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice  
Předložena žádost o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice o výměře cca 850 m2 za 

účelem jeho využití pro výstavbu rodinného domu. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce se dohodlo, že žádost pro nedostatek informací projedná na příštím 

zastupitelstvu. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Partnerská smlouva 

Předložena partnerská smlouva mezi firmou STŘECHONA s.r.o. a Obcí Nesovice.  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje partnerskou smlouvu mezi firmou STŘECHONA s.r.o. a Obcí 

Nesovice.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Pošta 

Nebyla předložena žádná pošta k projednání 

 

 

10. Diskuse a závěr 

- opravy chodníků 

- příspěvky do Zpravodaje 

- provoz místních sportovišť 

- Pan Budík zastupitelstvo obce informoval o tom, že za jeho zahradou je svažitý terén, který byl 

zarostlý trávou. Po úpravě svahu firmou Trasko byly traviny zlikvidovány a je tam navezena čerstvá 

hlína. Pan Budík i jeho sousedé mají obavy, že pokud přijde velká bouřka, hlína se sesune a voda 

zaplaví jejich zahrady. Pan starosta kontaktoval firmu Trasko, která přislíbila v příštím týdnu 

vyčištění odtokové stoky, aby při případné prudké bouřce nevznikla škoda na zahradách. 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.45 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Michal Kupka       ………………………………... 

 

                                          Jan Wolf                         .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 03.07.2019 

 


