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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

39. 

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

  konaného dne 24.03.2021 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka,  Mgr. Petr Homola,  Vladimír Mikulášek, Mgr. Andrea 

Kupková, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. František Koudelka, Jan Wolf 

Občané: H. Kupková, Ing. Kateřina Svobodová, J. Kupka, H. Kupková,  

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.      Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodní Moravy, s.p.  

5.      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas k umístění stavebního 

záměru  „Nesovice, úprava nv NN Slezáčková“ – PROSIG, s.r.o. 

6.      Smlouva na pacht částí pozemků p.č. 2025/2 a p.č. 2025/3 o výměře cca 130 m2 v k.ú. 

Nesovice 

7.      Plná moc na valnou hromadu – Vodovody a kanalizace Vyškov 

8.      Pošta 

9.      Diskuse a závěr 

 

Doplněné body: 

10.   a)  Smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury č. E617-S-4017/2020 na 

úpravu místní komunikace u žel. přejezdu P7923  v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku 
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Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní organizace  
b) Smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury na úpravu chodníku u 

komunikace I/50 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 

(včetně)“ – Správa železnic, státní organizace  

 

 

 

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

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. Petra 

Homolu , zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

 

 

2. Schválení programu 
Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Návrh – bod 10a) Smlouva 

s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury č. E617-S-4017/2020 na úpravu místní 

komunikace u žel. přejezdu P7923  v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice 

(mimo) – Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní organizace a 10b) Smlouva s vlastníkem 

veřejné technické a dopravní infrastruktury na úpravu chodníku u komunikace I/50 v rámci stavby 

„Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní 

organizace  
Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněním bodu 10a) Smlouva s vlastníkem veřejné 

technické a dopravní infrastruktury č. E617-S-4017/2020 na úpravu místní komunikace u žel. 

přejezdu P7923  v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 

(včetně)“ – Správa železnic, státní organizace a 10b) Smlouva s vlastníkem veřejné technické a 

dopravní infrastruktury na úpravu chodníku u komunikace I/50 v rámci stavby „Rekonstrukce 

traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní organizace  
Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- žádost o příspěvek na pořízení zařízení – Český svaz včelařů – bude řešeno na příštím zasedání 

ZO. 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – Povodní Moravy, s.p.  

Předložena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Předmětem nájmu 

je část pozemku p.č. 1753/1 – vodní plocha v k.ú. Nesovice za účelem umístění vzdušeného vedení 

veřejného osvětlení. Výše nájemného činí 1000,- Kč ročně od doby předání staveniště na max. dobu 

5 let a pak jednorázový pacht bude 5000,- Kč s vkladem na katastrální úřad. 

Návrh usnesení č. 4  
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Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 

Předmětem nájmu je část pozemku p.č. 1753/1 – vodní plocha v k.ú. Nesovice za účelem umístění 

vzdušeného vedení veřejného osvětlení. Výše nájemného činí 1000,- Kč ročně od doby předání 

staveniště na max. dobu 5 let a pak jednorázový pacht bude 5000,- Kč s vkladem na katastrální úřad. 

Výsledek hlasování:      Pro: 7        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas k umístění stavebního 

záměru  „Nesovice, úprava nv NN Slezáčková“ – PROSIG, s.r.o. 

Předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas k umístění stavebního 

záměru ke stavbě „Nesovice, úprava nv NN Slezáčková“. Projektovou dokumentaci zpracovává 

PROSIG, s.r.o. 

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas 

k umístění stavebního záměru ke stavbě „Nesovice, úprava nv NN Slezáčková“ 

Výsledek hlasování:      Pro: 7        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
 

 

6. Smlouva na pacht částí pozemků p.č. 2025/2 a p.č. 2025/3 o výměře cca 130 m2 v k.ú.  

Nesovice 

Předložena smlouva Obce Nesovice s panem Tomášem Reškou, Nesovice 131, na pacht částí 

pozemků p.č. 2052/2 a p.č. 2025/3 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Nesovice. Výše pachtovného činí 

130,- Kč/rok. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu Obce Nesovice s panem Tomášem Reškou, Nesovice 131, 

na pacht částí pozemků p.č. 2052/2 a p.č. 2025/3 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Nesovice. Výše 

pachtovného činí 130,- Kč/rok. 

Výsledek hlasování:   Pro: 6    Proti: 0       Zdrželi se: 1 (V. Reška) 

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

 

7. Plná moc na valnou hromadu – Vodovody a kanalizace Vyškov  

Předložena plná moc na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov , a.s., která se 

bude konat v době do 31.12.2021 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Vítězslava Rešku jako zástupce a pana Karla Kupku 

jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, 

k zastupování obce Nesovice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, 

a.s., IČ 49454587, konaných v průběhu roku 2021. 

Výsledek hlasování:   Pro: 7        Proti: 0       Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

4 

 

 

Doplněný bod 

 

10a)  Smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury č. E617-S-4017/2020 

na úpravu místní komunikace u žel. přejezdu P7923  v rámci stavby „Rekonstrukce 

traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní organizace  

Předložena smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury č. E617-S-4017/2020 

na úpravu místní komunikace u žel. přejezdu P7923 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku 

Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ - Správa železnic, státní organizace 
Návrh usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury č. E617-

S-4017/2020 na úpravu místní komunikace u žel. přejezdu P7923 v rámci stavby „Rekonstrukce 

traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ -  Správa železnic, státní organizace 
Výsledek hlasování:    Pro: 7        Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10a bylo schváleno. 

10b) Smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury na úpravu chodníku 

u komunikace I/50 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – 

Nesovice (včetně)“ – Správa železnic, státní organizace  

Předložena smlouva s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury na úpravu chodníku u 

komunikace I/50 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice 

(včetně)“ - Správa železnic, státní organizace. 

Návrh usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s vlastníkem veřejné technické a dopravní infrastruktury na 

úpravu chodníku u komunikace I/50 v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice 

(mimo) – Nesovice (včetně)“ -  Správa železnic, státní organizace 

Výsledek hlasování:    Pro: 7        Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10b bylo schváleno. 

 

 

 

8. Pošta 

- harmonogram schůzí zastupitelstva obce Nesovice na II. čtvrtletí 2021 – na vědomí 

 

 

9. Diskuse a závěr 

- návrhy na výstavbu bytů v obci – na návrh starosty nebylo reflektováno 

- komunikace u bytovek v Letošově a vjezdy ke garážím pod Borkama 

- pozemky pod hradem 

- problematika odpadového hospodářství, likvidace bioodpadu – vydání informačního letáku pro 

občany 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.05 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

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

    

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 29.03.2021 

 


