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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

23. 

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

  konaného dne 05.02.2020 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Andrea Kupková,  Mgr. Petr Homola, Ing. František 

Koudelka, Vladimír Mikulášek, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, Jan Wolf (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni:  

Občané: H. Kupková 

Hosté: M. Zabloudil 

 

 

 

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 zřízení věcného břemene č.: PV-014330057786/001 

5.      Směnná smlouva – cesta do Hliníku 

6.      Žádost o zprostředkování prostor pro kuchyni 

7.      Pošta – žádost o pronájem části pozemku p.č. 1621/19 

8.      Diskuse a závěr 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Mgr. Andrea Kupková a pan Mgr. Petr Homola, 

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 Mgr. 

Petra Homolu, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 9     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: 9     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330057786/001 

Předložena smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330057786/001 týkající se stavby 

„Letošov, příp. NN Nop za účelem umístění distribuční soustavy.  

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce neschvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330057786/001, 

povrch komunikace není uveden do původního stavu. 

Výsledek hlasování:      Pro: 9        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Směnná smlouva – cesta do Hliníku 
Předložena směnná smlouva se společností INTER-EX, s.r.o. Z důvodu lepšího využití nemovitostí 
odstupuje Obec Nesovice ze svého shora uvedeného pozemku parc.č. st. 159/3 zastavěná plocha a 
nádvoří, zbořeniště společnosti INTER-EX, s.r.o. do jejího výlučného vlastnictví pozemek, 
označený geometrickým plánem zhotovitele ADITIS, Rokytova /20, 615 00 Brno, IČ č. plánu 461-
3700/2018, novým parcelním číslem 2185 ostatní plocha, zeleň, o výměře 70 m2 a společnost 
INTER-EX, s.r.o. tento pozemek do svého výlučného vlastnictví přijímá a náhradou převádí do 
vlastnictví Obce Nesovice pozemkové části, označené shodným geometrickým plánem, které 
vznikly oddělením od pozemku parc.č. 760/4 ostatní plocha, dobývací prostor, písm. „a“ a písm. „c“ 
o celkové výměře 69 m2 a Obec Nesovice tyto pozemkové části do svého vlastnictví přijímá.  
Pozemkové částice „a“ a „c“ se sloučením stanou součástí parcely číslo 760/40 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o celkové výměře 1720 m2. Rozdíl ve směňovaných nemovitostech, který činí 
1 m2 v neprospěch Obce Nesovice,  přenechává Obec Nesovice společnosti INTER-EX, s.r.o. za 
úplatu ve výši 100,-Kč. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu se společností INTER-EX, s.r.o. Z důvodu lepšího 
využití nemovitostí odstupuje Obec Nesovice ze svého shora uvedeného pozemku parc.č. st. 159/3 
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zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště společnosti INTER-EX, s.r.o. do jejího výlučného vlastnictví 
pozemek, označený geometrickým plánem zhotovitele ADITIS, Rokytova /20, 615 00 Brno, IČ č. 
plánu 461-3700/2018, novým parcelním číslem 2185 ostatní plocha, zeleň, o výměře 70 m2 a 
společnost INTER-EX, s.r.o. tento pozemek do svého výlučného vlastnictví přijímá a náhradou 
převádí do vlastnictví Obce Nesovice pozemkové části, označené shodným geometrickým plánem, 
které vznikly oddělením od pozemku parc.č. 760/4 ostatní plocha, dobývací prostor, písm. „a“ a 
písm. „c“ o celkové výměře 69 m2 a Obec Nesovice tyto pozemkové části do svého vlastnictví 
přijímá.  
Pozemkové částice „a“ a „c“ se sloučením stanou součástí parcely číslo 760/40 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o celkové výměře 1720 m2. Rozdíl ve směňovaných nemovitostech, který činí 
1 m2 v neprospěch Obce Nesovice,  přenechává Obec Nesovice společnosti INTER-EX, s.r.o. za 
úplatu ve výši 100,-Kč. 

Výsledek hlasování:   Pro: 9    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

 

6. Žádost o zprostředkování prostor pro kuchyni 

Předložena žádost pana Michala Zabloudila o zprostředkování prostor zasedání místnosti 

k možnosti rozšíření na kuchyň a sklady. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a žádost bude řešena na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

7. Pošta – žádost o pronájem části pozemku p.č. 1621/19 

Předložena  žádost o pronájem části pozemku p.č. 1621/19 za účelem uskladnění dřeva. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

8. Diskuse a závěr  

- stavební úpravy základní školy 

- výměna opony v sále KD 

- sjezd rodáků  

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Mgr. Petr Homola                                  .………………………………. 

 

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

 

Zápis vyhotoven dne: 14.02.2020 


