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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

22. 

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

  konaného dne 15.01.2020 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 

 

 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, Jan Wolf, 

Vladimír Mikulášek (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

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

 Občané: H. Kupková, L. Knapová, Z. Martinec, K. Svobodová, L. Pištělák, A. Svobodová, K. 

Karasová 

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.  Sjezd rodáků 2020 

5.  Pošta 

6.  Diskuse a závěr 

 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a pan Miroslav Syřiště, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a pana Miroslava Syřiště, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- kolotoče na hody – jeden zájemce 

- výměna světel na KD – hotovo 

- směnná smlouva – obec x firma Inter-ex.- na příštím ZO 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Sjezd rodáků 2020 
- termín 26.-28.6.2020 

- příprava programu  

- získání kontaktů na rodáky 

- zapojení místních organizací do programu – výstavy, předhodová zábava, guláš, jarmark apod. 

- hlavním koordinátor – p. Karel Kupka 

- pravidelné schůzky zastupitelů a zástupců místních organizací 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

5.  Pošta 

Vyhlášené dotační tituly: 

- na vybavení KD – např. židle 

- úroky z úvěru na kanalizaci 

- vybavení knihovny 

-ozelenění obce 

- Mezihoří – mobiliář – stany, lavičky, koše apod. 

 

6. Diskuse a závěr 

- p. starosta informoval o proběhlém jednání s p. Skočovským 

- kotel na poště – jede na nouzový režim, oprava již problematická, nejsou ND; hledá se řešení 

s vedením ČP 

- provoz v tělocvičně po dobu oprav ve škole – je možné sportovat, ale je třeba si napřed uklidit 

lavice a je vrátit zpátky (dopoledne zde probíhá výuka); není možné používat sprchy 

- internet na ZS - hledá se řešení, oslovena fy. Cubesol 

- návrh do rozpočtu 2020 (p. Wolf) – oprava budovy pošty, více odpadkových košů po obci 

- p. A. Svobodová – žádá vydání obecně závazné vyhlášky upravující používání pyrotechniky a 

údržbu polní cesty od myslivecké chaty k lesu 

- p. L. Knapová – stížnost na nedoručování zpravodaje, p. Wolf se jí za toto nedopatření omluvil 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Miroslav Syřiště            .………………………………. 

 

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

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 20.01.2020 

 


