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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

14. 

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

  konaného dne 24.07.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Michal Kupka, Jan Wolf, Vladimír Mikulášek (viz 

prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Miroslav Syřiště, Mgr. Petr Homola, ing. František Koudelka, Mgr. Andrea Kupková 

Občané: Jaromír Kupka 

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.      Žádost o svolení k nákupu skříňového mrazáku – ZŠ Nesovice 

5.      Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053925/001  

6.      Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053927/001 

7.      Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru - SÚS 

8.       Řešení situace ve věci pozemku p.č. 1574/27 v k.ú. Letošov  

9.       Pošta 

10.     Diskuse a závěr 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vladimír Mikulášek a pan Jan Wolf, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Vladimíra Mikuláška a pana Jana Wolfa, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 5    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: 5    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- byt na školce – zatím se nepřihlásil žádný zájemce 

- odvod dešťové vody kolem autoservisu a Hliníku – v jednání s fy. Trasko, čeká se na kamerovou 

prohlídku systému 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 5     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Žádost o svolení k nákupu skříňového mrazáku – ZŠ Nesovice 

Předložena žádost o svolení k nákupu skříňového mrazáku do školní jídelny ZŠ a MŠ Nesovice  

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup skříňového mrazáku do školní jídelny ZŠ a MŠ Nesovice. 

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053925/001 

Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053925/001- Letošov, NN kabel  

obec RD – oprávněná strana E.ON Distribuce, obec strana povinná 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330053925/001.  

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053927/001 
Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330053927/001- Letošov, NN Dragan  – 

oprávněná strana E.ON Distribuce, obec strana povinná 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330053927/001 

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru - SÚS 

Předložena Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru  SÚS JMK:735/82019– oprava 

silnice II/429 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru SÚS JMK: 

735/82019 

Výsledek hlasování:   Pro: 5    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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8.  Řešení situace ve věci pozemku p.č. 1574/27 v k.ú. Letošov 

Situace byla konzultována s majetkovým odborem MěÚ Bučovice, který se vyjádřil takto: 

Jako nejvhodnější řešení navrhují dohodu o narovnání, kdy p. Urban uzná vlastnictví obce 
Nesovice a po té Obec  zveřejní záměr na prodej. Tím se zabezpečí, že další smlouva nemůže 
být napadena. Vzhledem k okolnostem se může jednat i o adresný záměr, že kupujícím může 
být jen p. Urban. Cena se řídí § 39 odst. 2 zákona o obcích - při úplatném převodu majetku se 
cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu 
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než 
obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné. Pak může 
následovat schválení prodeje ZO a uzavření kupní smlouvy. 
Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9. Pošta 

Nebyla předložena žádná pošta. 

 

10. Diskuse a závěr 

- problematika poškození opravených komunikací novými přípojkami na vodu, kanalizaci apod. 

- kostel v Milonicích bude opravovat fasádu- fin. příspěvek dle dohody s ostatními obcemi 

- workoutové hřiště – neobdrželi jsme dotaci, část pořídíme z vl. zdrojů, požádáme znovu příští rok 

- p. J. Kupka žádá o prověření stavu dešťové kanalizace u autoservisu, zřejmě je ucpaná nebo 

poškozená, při deštích voda ohrožuje jeho sousedící nemovitost 

 

 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Jan Wolf                         ………………………………... 

 

                                          Vladimír Mikulášek        .………………………………. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 25.7.2019 

 


