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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

19. 

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

  konaného dne 06.11.2019 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

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

Homola, Ing. František Koudelka, Vladimír Mikulášek, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – 

příloha č. 1) 

Omluveni: Jan Wolf 

Občané: Hana Kupková, Daniel Nenička 

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 odkup části parcely č. 943/102 k.ú. Letošov 
5.      Žádost o pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Nesovice 

6.      Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330057250/001 

7.      Smlouva na prodej pozemku p.č. 2011/2 

8.      Rozpočtové opatření č. 4 a 7 

9.      Pošta – stížnost, žádost o výměnu litinové mříže 

10.    Diskuse a závěr 
 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Mgr. Andrea Kupková a pan Ing. František Koudelka, 

zapisovatelkou paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele paní Mgr. Andreu Kupkovou a pana Ing. 



 

2 

 

Františka Koudelku, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Dodatky a pachtovní smlouva VaK – bude řešeno na příštím zasedání ZO 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

4. Žádost o odkup části parcely č. 943/102 k.ú. Letošov  
Předložena žádost manželů Maruškových o odkup části parcely č. 943/102 v k.ú. Letošov – vodní 

tok/plocha o výměře 36 m2. 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o odkup části pozemku p.č. 943/102 v k.ú. Letošov 

manželům Maruškovým a pověřuje starostu k vyvěšení záměru a provedení následných kroků. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Žádost o pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Nesovice  
Předložena žádost pana V. Pohaněla o pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Nesovice. Není 

specifikováno, o které pozemky se konkrétně jedná. Pozemky má v současné době v nájmu 

družstvo Agronet Nesovice. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Vítězslava Pohaněla o pronájem zemědělských pozemků 

v k.ú. Nesovice. Zastupitelstvo obce neuvažuje o změně nájemce zemědělských pozemků v k.ú. 

Nesovice do ukončení současné pachtovní smlouvy. 

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

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

 

6.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014 330057250/001 
Předložena smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330057250/001 ke stavbě „Letošov, kabel 

NN Kazimír“ se společností E.ON Distribuce, a.s. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330057250/001 ke 

stavbě „Letošov, kabel NN Kazimír“ se společností E.ON Distribuce, a.s. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
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7.  Smlouva na prodej pozemku p.č. 2011/2 

Předložena kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti s Karlem a Oldřiškou Dohnalovými na 

prodej pozemku p.č. 2011/2 o výměře 241 m2 k.ú. Nesovice za cenu 26.553,- Kč sníženou o 

služebnost IS ve výši 7.966,- Kč. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti s Karlem a Oldřiškou 

Dohnalovými na prodej pozemku p.č. 2011/2 o výměře 241 m2 k.ú. Nesovice za cenu 26.553,- Kč 

sníženou o služebnost IS ve výši 7.966,- Kč. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

 

8. Rozpočtové opatření č. 4 a 7 
a) Předloženo rozpočtové opatření č. 4 – navýšení v příjmech o 70.000,- Kč (poj. událost Kubota) a 

rozpuštění ve výdajích 70.000,- Kč (kom. služby) – viz. příloha č. 2 

Návrh usnesení č. 8a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 

 

b) Předloženo rozpočtové opatření č. 7 – navýšení v příjmech o 541.900,- Kč (dotace les, popl. za 

odnětí půdy, popl. TDO a rozpuštění  ve výdajích 541.900,- Kč (sadba les, osázení les, oprava VO, 

oprava chodníků, úroky z úvěru, finanční dar) - viz. příloha č. 3 

Návrh usnesení č. 8b 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 

 

 

9. Pošta 

- stížnost ve věci obtěžování hlukem – budou zjištěny bližší informace 

- žádost o výměnu litinové mříže uliční vpusti 

- nabídka na svoz odpadu – budou zjištěny bližší informace 

 

 

10. Diskuse a závěr 

- Bude zahájeno nové jednání ohledně přejezdu  

- hasičská zbrojnice 

- návrhy do rozpočtu 

- oplocenky v lese 

- příspěvky do Zpravodaje do 30.11.2019 

- výsadba zeleně 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.45 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 4 

Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 7 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Andrea Kupková   ………………………………... 

 

                                          Ing. František Koudelka         .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 14.11.2019 

 


