OBEC NESOVICE
683 33 Nesovice 305
okres Vyškov
IČO 00292141
DIČ CZ00292141

36.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 20.01. 2021 od 17 hod. v přísálí KD

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Petr Homola, ing. František Koudelka, Mgr. Michal
Kupka, Miroslav Syřiště, Jan Wolf, Vladimír Mikulášek (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Mgr. Andrea Kupková
Občané: Kupková H.
Hosté: ---

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce p. Vítězslavem
Reškou.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO - žádost o vyjádření pro potřeby stavebního úřadu –
pozemek p.č. 73/6 k.ú. Nesovice
Možnost koupě pozemku pod hradem p.č. 1469/43 k.ú. Nesovice
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s nebezpečným odpadem a elektrozařízením č.
17030164 – Respono a.s.
Dodatek č. 3 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 1703003502 – Respono a.s.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330060564/001 – „Nesovice, kabel NN Obec –
byty“
Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Možnost podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů
Žádost o souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci RD p.č. 760/36, k.ú. Nesovice
Pošta
Diskuse a závěr

Doplněné body:
13. Žádost o pronájem pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice – p. J. Wolf
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Miroslav Syřiště a pan Petr Homola, zapisovatelkou paní
Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Miroslava Syřiště a pana Petra Homolu,
zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou.
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. Návrh – bod 13 - Žádost o
pronájem pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice – p. J. Wolf.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněním bodu 13 - Žádost o pronájem pozemku p.č.
256/1 k.ú. Nesovice – p. J. Wolf..
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 1 /Wolf/
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
- žádost o vyjádření pro potřeby stavebního úřadu – pozemek p.č. 73/6 k.ú. Nesovice (p. Kolář)
- obec si nechala zpracovat postup řešení tohoto případu právním zástupcem – dopis p. Kolářovi
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje postup řešení případu na pozemku p.č. 73/6 k.ú. Nesovice dle vypracovaného právního posouzení / viz příloha č. 3/
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Možnost koupě pozemku pod hradem p.č. 1469/43 k.ú. Nesovice
Majitelé pozemku pod hradem p.č. 1469/43 k.ú. Nesovice vstoupili do jednání s obcí s nabídkou
prodeje. Požadovaná cena cca 4.300.000,- Kč za cca 7800m2 – nezasíťované pozemky.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup pozemku p.č. 1469/43 k.ú. Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s nebezpečným odpadem a elektrozařízením č.
17030164 – Respono a.s.
Předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s nebezpečným odpadem a elektrozařízením č.
17030164 – Respono a.s.; zastupitelstvo požaduje další informace, popř. konkurenční cenové
nabídky
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a ukládá starostovi na příští zasedání doplnění
informací.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. Dodatek č. 3 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 1703003502 – Respono a.s.
Předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s nebezpečným odpadem a elektrozařízením č.
17030164 – Respono a.s.; zastupitelstvo požaduje další informace, popř. konkurenční cenové
nabídky
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace a ukládá starostovi na příští zasedání doplnění
informací.
Výsledek hlasování: Pro:8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330060564/001 – „Nesovice, kabel NN Obec –
byty“
Předložená Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330060564/001 – „Nesovice, kabel NN
Obec – byty“ byla již schválena dne 23.9.2020.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření č. 7 – na vědomí
Předloženo rozpočtové opatření č. 7 – schválené starostou v rámci pověření na konci roku 2020navýšení příjmů o 30. 000,- Kč a rozpuštění do výdajů 30. 000,- Kč / viz příloha č. 2/
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace o RO 7 / viz příloha č. 2/
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Možnost podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů
Předložena nabídka na zpracování žádosti o dotaci dle požadavků MŽP v rámci Národního
programu Životní prostředí v rámci Výzvy č. 9 – Výsadba stromů. Je možnost získat dotaci na
výsadbu zeleně v k.ú. Nesovice i v k.ú. Letošov.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci dle požadavků MŽP v rámci Národního
programu Životní prostředí v rámci Výzvy č. 9 – Výsadba stromů jak pro k.ú. Nesovice, tak pro k.ú.
Letošov.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Žádost o souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci RD p.č. 760/36, k.ú. Nesovice
Žádost o souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci RD p.č. 760/36, k.ú. Nesovice, stavebník:
Vít a Silvie Gottwaldovi
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací k novostavbě RD na p.č. 760/36, k.ú.
Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Doplněný bod
13. Žádost o pronájem pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice – p. J. Wolf
Předložena Žádost o pronájem pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice – p. J. Wolf
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání.
Výsledek hlasování: Pro:6
Proti: 0
Zdrželi se: 2 /Wolf, Homola/
Usnesení č.13 bylo schváleno.
10. Pošta
Nebyla předložena žádná pošta.
11. Diskuse a závěr
- dotační tituly JMK
- zapojení obce do turistické aplikace
- regulace Litavy – jednání s majiteli okolních pozemků – úprava proti rozlití
- rušení přejezdu u Hanákového – jednání na JMK 21.1.2020
- zabezpečení hřiště na kopanou
- likvidace skládky pod Borkama
- parkování aut na chodnících – brání řádné údržbě; upozorňovat majitele, hlásit rozhlasem
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.15 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – RO č.7
Příloha č. 3 – dopis p. R. Kolářovi

Zapsala:

Michaela Budíková

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Syřiště

………………………………...

Petr Homola

.……………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

……………………………….

Zápis vyhotoven dne: 22.01.2021
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