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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

25. 

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

  konaného dne 20.05.2020 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, (viz prezenční listina – 

příloha č. 1) 

Omluveni: Jan Wolf 

Občané: H. Kupková, V. Šmedek, M. Kosíková, K. Svobodová 

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 – dořešení žádosti p. Zabloudila o vybudování kuchyně, 

žádost o odstranění dopravního značení 

4.      Žádost o pronájem pozemku p.č. 2072 

5.      Dohody – hasiči JSDH 

6.      Žádost o vyjádření k PD „Letošov, kabel NN Kosík“ 

7.      Smlouva č. 1030050924/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Letošov, kabel 

NN Kosík“ 

8.      Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Rekonstrukce traťového úseku  Blažovice – 

Nesovice“ 

9.      Žádost o komplexní vyjádření k projektové dokumentaci RD p.č. 103/2 

10.    Žádost o souhlas se stavebními úpravami RD p.č. 96 

11.    Rozpočet 2020 – plán akcí (důsledky pandemie COVID 2019) 

12.    Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330057793/001 – „Nesovice, kabel NN 
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Kostelecký“ 

13.    Smlouva – přípojka vody Zachrlovi 

14.    Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s. 

15.    Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 

16.    Žádost o prominutí případně snížení nájmu – Sport club u Michala 

17.    Projednání peněžitého vkladu – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

18.    Pošta – Plná moc na VH – Respono a.s., Plná moc na VH – Vodovody a kanalizace Vyškov 

a.s., vyjádření ke stavbě – I/50 oprava povrchu Nesovice - Brankovice 

19.    Diskuse a závěr 

       

 
 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vladimír Mikulášek a pan Mgr. Michal Kupka, 

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

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Vladimíra Mikuláška a pana Mgr. 

Michala Kupku, 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 

a) Žádost p. Michala Zabloudila o poskytnutí prostor a vybudování kuchyně  

Návrh usnesení č. 3a 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí prostor pro vybudování kuchyně v zasedací místnosti 

obecního úřadu s tím, že si pan Michal Zabloudil kuchyni vybuduje na vlastní náklady do jednoho 

roku, jinak usnesení pozbývá platnosti. 

Výsledek hlasování:     Pro: 7       Proti: 1 (M. Kupka)         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3a bylo schváleno. 

b) Žádost o odstranění dopravního značení u RD č.p. 23 (zákaz zastavení). 

Návrh usnesení č. 3b 

Zastupitelstvo obce neschvaluje odstranění dopravního značení zákaz zastavení u RD č.p. 23 

z důvodu nepřehlednosti tohoto úseku komunikace. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6       Proti: 0          Zdrželi se: 2 (V. Reška, M. Syřiště) 

Usnesení č. 3b nebylo schváleno. 

 

 

4. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2072 

Předložena žádost o pronájem pozemku p.č. 2072 za účelem pěstování zemědělských produktů. 

Návrh usnesení č. 4 
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Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem pozemku p.č. 2072 za účelem pěstování 

zemědělských produktů. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Dohody – hasiči JSDH 
a) Předloženy dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů. Na základě těchto dohod 
náleží členům JSDH měsíční odměna ve výši 300,- Kč a veliteli JSDH měsíční odměna ve výši 
500,- Kč 

Návrh usnesení č. 5a 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů.  

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

Usnesení č. 5a  bylo schváleno. 

b) Předložena dohoda o provedení práce se členem zastupitelstva p. Mgr. Petrem Homolou na 

základě dohody o členství v JSDH Nesovice a dohodu o provedení práce se členem zastupitelstva 

panem Vítězslavem Reškou na základě dohody o členství v JSDH Nesovice. Výše měsíční odměny 

ve výši 300,- Kč. 

Návrh usnesení č. 5b 

Zastupitelstvo obce schvaluje o dohodu provedení práce se členem zastupitelstva p. Mgr. Petrem 

Homolou na základě dohody o členství v JSDH Nesovice a dohodu o provedení práce se členem 

zastupitelstva panem Vítězslavem Reškou na základě dohody o členství v JSDH Nesovice. Výše 

měsíční odměny ve výši 300,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro: 8    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5b  bylo schváleno. 

 

 

 

 

6. Žádost o vyjádření k PD „Letošov, kabel NN Kosík“ 
Předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Letošov, kabel NN Kosík“ pro územní 

řízení. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci ke stavbě „Letošov, kabel NN Kosík“ pro 

územní řízení bez připomínek. 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

7. Smlouva č. 1030050924/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Letošov, kabel 

NN Kosík“ 

Předložena  smlouva č. 1030050924/001 o smlouvě budou o zřízení věcného břemene „Letošov, 

kabel NN Kosík“. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva č. 1030050924/001 o smlouvě budou o zřízení věcného 

břemene „Letošov, kabel NN Kosík“. 
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Výsledek hlasování:   Pro: 8    Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 

 

 

 . 

8. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Rekonstrukce traťového úseku  Blažovice – 

Nesovice“ 

Předložena žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice – 

Nesovice“. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměr „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice – 

Nesovice“ bez připomínek. 

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

Usnesení č. 8  bylo schváleno. 

 

 

9. Žádost o komplexní vyjádření k projektové dokumentaci RD p.č. 103/2 
Předložena žádost o komplexní vyjádření k projektu „Rodinný dům Nesovice, p.č. 103/2“ pro 

územní souhlas a ohlášení stavby. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci k projektu „Rodinný dům Nesovice, p.č. 

103/2“ pro územní souhlas a ohlášení stavby bez připomínek. 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

 

10. Žádost o souhlas se stavebními úpravami RD p.č. 96 
Předložena žádost o souhlas se stavebními úpravami RD č.p. 8 (stavební parcela č. 96) dle přiložené 

dokumentace. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce schvaluje stavební úpravy RD č.p. 8 dle přiložené dokumentace. 

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

Usnesení č. 10  bylo schváleno. 

 

 

11. Rozpočet 2020 – plán akcí (důsledky pandemie COVID 2019) 

Zhodnocení plánu akcí v důsledku krácení peněz z rozpočtu náležejících obcím z důvodu pandemie 

COVID 19. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bude průběžně vyhodnocovat příjem z RUD a bude reagovat 

na možnost provedení investičních akcí schválených v rozpočtu obce. 

 

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330057793/001 – „Nesovice, kabel NN 

Kostelecký“ 

Předložena smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330057793/001 – „Nesovice, kabel NN 

Kostelecký“. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330057793/001 – 
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„Nesovice, kabel NN Kostelecký“. 

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

Usnesení č. 12  bylo schváleno. 

 

 

13. Smlouva – přípojka vody Zachrlovi 

Předložena smlouva o právu provést stavbu (přípojka vody) s manželi Zachrlovými. 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouva o právu provést stavbu (přípojka vody) s manželi 

Zachrlovými. 

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

Usnesení č. 13  bylo schváleno. 

 

 

14. Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s. 

Předložena žádost o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí , z.s. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s. 

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

Usnesení č. 14  bylo schváleno. 

 

 

15. Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 
a) Předloženo rozpočtové opatření č. 1. Jedná se o přesun položek ve výdajích – navýšení (les – 

stromky, oplocenky), snížení – opravy komunikací) 

Návrh usnesení č. 15a 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 

b) Předloženo rozpočtové opatření č. 2. Jedná se o navýšení v příjmech o 269.400,- Kč – dotace 

Mze na les a rozpuštění ve výdajích – les výsadba, štěpkování. 

Návrh usnesení č. 15b 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 

 

 

16. Žádost o prominutí případně snížení nájmu – Sport club u Michala 

Předložena žádost p. Michala Zabloudila o prominutí případně snížení nájmu Sport clubu u Michala 

z důvodu pandemie COVID 19. 

Návrh usnesení č. 16 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájmu Sport clubu u Michala p. Michalu Zabloudilovi ve 

výši až do poloviny měsíčního nájmu za každý měsíc celkového uzavření Sport clubu z důvodu 

nařízení vlády kvůli pandemii COVID 19 a prominutí nájmu až do výše 30% měsíčního nájmu za 

každý měsíc po dobu částečného uzavření Sport clubu z důvodu nařízení vlády kvůli pandemii 

COVID 19. 

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

Usnesení č. 16  bylo schváleno. 

 

 

 

17. Projednání peněžitého vkladu – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Předloženy podklady pro projednání peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti 
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Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. 

Návrh usnesení č. 17 

Zastupitelstvo obce rozhodne na příštím ZO. 

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

Usnesení č. 17  bylo schváleno. 

 

18. Pošta 

a) Předložena plná moc k zastupování obce na Valné hromadě společnosti Respono, a.s. K účasti 

navržen starosta p. Vítězslav Reška, jako zástupce navržen p. Karel Kupka. 

Návrh usnesení č. 18a 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnou moc k zastupování obce na Valné hromadě společnosti 

Respono, a.s. Jako zástupce obce na valné hromadě schvaluje starostu p. Vítězslava Rešku, jako 

zástupce schvaluje p. Karla Kupku. 

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

Usnesení č. 18a  bylo schváleno. 

b) Předložena plná moc k zastupování obce na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. K účasti navržen starosta p. Vítězslav Reška, jako zástupce navržen p. Karel Kupka. 

Návrh usnesení č. 18b 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnou moc k zastupování obce na Valné hromadě společnosti 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Jako zástupce obce na valné hromadě schvaluje starostu p. 

Vítězslava Rešku, jako zástupce schvaluje p. Karla Kupku. 

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

Usnesení č. 18b  bylo schváleno. 

c) Žádost o vyjádření účastníka řízení/ dotčeného orgánu státní správy 

Předložena žádost o vyjádření účastníka řízení/ dotčeného orgány státní správy ke stavbě I/50 

Nesovice – Brankovice – oprava povrchu v termínu 29.6. – 28.8.2020. 

Návrh usnesení č. 18c 

Zastupitelstvo obce schvaluje dokumentaci dopravního opatření ke stavbě  „I/50 Nesovice – 

Brankovice – oprava povrchu“ v termínu 29.6. – 28.8.2020 bez připomínek. 

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

Usnesení č. 18c  bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

19. Diskuse a  závěr 

- koupaliště – termín otevření bude upřesněn dle hygienických opatření v důsledku pandemie 

COVID 19 

- hody – bude upřesněno konání akcí 

- Zpravodaj – příspěvky odevzdat do 5.6.2020! 

- Sociální bydlení – řízení naplánováno na 4.6.2020 

- oprava střechy KD 

 

 

 

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.15 hod. 
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Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1 

Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:         Vladimír Mikulášek   ………………………………... 

 

                                          Mgr. Michal Kupka                .………………………………. 

 

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

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 27.05.2020 

 


