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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

38. 

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

  konaného dne 03.03. 2021 od 17 hod. v přísálí KD 

 

  

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

Kupka, Miroslav Syřiště, Jan Wolf, (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. František Koudelka, Vladimír Mikulášek 

Občané: --- 

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 – žádost o příspěvek na restaurování obrazu v kostele sv. 

Petra a Pavla v Milonicích 

4.      Rozpočet obce Nesovice pro rok 2021 

5.      Smlouva o zřízení věcného břemene č. ČD: 57814/2020-O25 – České dráhy a.s. 

6.      Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů 

7.      Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 760/42 a 760/32 k.ú. Nesovice – TRASKO, a.s. (Obec 

Nesovice – kupující) 

8.      Smlouva na pacht části pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice 

9.      Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 406 – Přeložka vedení místního 

rozhlasu“ – DD plus v.o.s. 

10.     Žádost o pacht části pozemků p.č. 2025/2 a 2025/3 k.ú. Nesovice o výměře cca 130 m2 za 

účelem zahrádkářské činnosti 

11.     Pošta 

12.     Diskuse a závěr 

Doplněné body: 

13.    Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 303 – Přeložka kanalizace RS + 

Synek“ – DD plus v.o.s. 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a paní Andrea Kupková, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a paní Andreu Kupkovou, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

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 13 - Smlouva o 

zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 303 – Přeložka kanalizace RS + Synek“ – DD plus v.o.s. 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněním bodu 13 -  Smlouva o zřízení služebnosti 

pro stavební objekt „SO 303 – Přeložka kanalizace RS + Synek“ – DD plus v.o.s. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

a) Žádost o finanční příspěvek farnosti Milonice na restaurování obrazu v kostele sv. Petra a Pavla 

v Milonicích- předpokládané náklady 150 tis. Kč, příspěvek obce Nesovice 50 tis. Kč. 

Návrh usnesení č. 3a) 

Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o finanční příspěvek farnosti Milonice na restaurování obrazu 

v kostele sv. Petra a Pavla 

Výsledek hlasování: Pro: 6  Proti: 1 /Wolf/      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3a) bylo schváleno. 

b) Předložena veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nesovice s farností 

Milonice na restaurování obrazu představujícího patrony kostela sv. Petra a Pavla v Milonicích ve 

výši 50. 000,- Kč 

Návrh usnesení č. 3b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Nesovice s farností Milonice ve výši 50. 000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 1 /Wolf/      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3b) bylo schváleno. 

 

 

4. Rozpočet obce Nesovice pro rok 2021 
Předložen rozpočet obce Nesovice na rok 2021 ve výši: příjmy 28.532.800,- Kč, výdaje 

29.401.200,- Kč, splátky úvěru 1.131.600,- Kč a dofinancování z BÚ 2.000.000,- Kč. Závaznými 

ukazateli jsou paragrafy. Viz. příloha č.2 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce Nesovice na rok 2021 v předložené výši 

včetně závazných ukazatelů viz.příloha č.2. 
Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. ČD: 57814/2020-O25 – České dráhy a.s. 

Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. ČD: 57814/2020-O25 – České dráhy a.s. jako 

vlastník, obec jako oprávněný, na pozemku p.č. 1765/5 v k.ú. Nesovice pro vedení splaškové 

kanalizace 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ČD: 57814/2020-O25 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6.  Žádost o příspěvek – Český svaz včelařů 
Předložen žádost o příspěvek na pořízení zařízení od Českého svazu včelařů, základní organizace 

Bučovice. Zastupitelstvo si vyžádá podrobnější informace od předsedy svazu pana K. Vodičky, 

především o činnosti ČSV v obci, práci s mládeží apod. 

Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7. Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 760/42 a 760/32 k.ú. Nesovice – TRASKO, a.s.  

Předložená Kupní smlouva na prodej pozemků p.č. 760/42 a 760/32 k.ú. Nesovice – TRASKO, a.s.  

 byla již schválena v návrhu dne 16.12.2020 usn. č. 14 (rozdělení pozemku 760/37 k.ú. Nesovice), 

nyní bylo pouze doplněno číslo geometrického plánu v bodě 2.1., k žádným jiným změnám nedošlo. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

8. Smlouva na pacht části pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice 
Předložena Smlouva na pacht části pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice o výměře 25 m2 s panem 

Janem Wolfem, Nesovice 235 na dobu určitou do 31.12.2022. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pacht části pozemku p.č. 256/1 k.ú. Nesovice s panem 

Janem Wolfem, Nesovice 235. 

Výsledek hlasování:     Pro: 6      Proti: 0      Zdrželi se: 1 /Wolf/ 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 406 – Přeložka vedení místního 

rozhlasu“ – DD plus v.o.s. 

Předložena Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 406 – Přeložka vedení místního 

rozhlasu“ – DD plus v.o.s., České dráhy a.s. jako povinný, Obec Nesovice jako vlastník, ŘSD ČR 

jako oprávněný k pozemku p.č.č 1765/5 K.ú. Nesovice (křižovatka I/50) 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 406 – 

Přeložka vedení místního rozhlasu“ – DD plus v.o.s. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
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10. Žádost o pacht části pozemků p.č. 2025/2 a 2025/3 k.ú. Nesovice o výměře cca 130 m2  

Předložena Žádost o pacht části pozemků p.č. 2025/2 a 2025/3 k.ú. Nesovice o výměře cca 130 m2 

za účelem zahrádkářské činnosti panem T. Reškou 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu učinění dalších kroků a vyvěšení záměru na pacht části 

pozemků p.č. 2025/2 a 2025/3 k.ú. Nesovice o výměře cca 130 m2  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

Doplněný bod 

 

13. Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 303 – Přeložka kanalizace RS + 

Synek“ – DD plus v.o.s. 

Předložena Smlouva o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 303 – Přeložka kanalizace RS + 

Synek“ – DD plus v.o.s., RS+Synek s.r.o. jako oprávněný, Obec Nesovice jako obtížený a ŘSD jako 

stavebník – k pozemku p.č. 1620/98 a 1620/135 k.ú. Nesovice 

Návrh usnesení č. 13 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti pro stavební objekt „SO 303 – 

Přeložka kanalizace RS + Synek“ – DD plus v.o.s.. 
Výsledek hlasování:     Pro:7      Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

10. Pošta 
Nebyla předložena žádná pošta. 

 

11. Diskuse a závěr 

- problematika odpadového hospodářství – žádosti občanů o další biopopelnice – jejich vývoz 

zatěžuje rozpočet; zdražování sazby za ukládání odpadu; do konce roku řešit, jak postupovat  - zda 

zpoplatnit vývoz biopopelnic nebo zrušení biopopelnic, zvýšit poplatek za komunál, změnit systém 

placení za odpad osoba nebo nádoba apod.?; dopady nového zákona o odpadech na obce 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.45 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – rozpočet obce Nesovice na rok 2021 

 

 

 

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

    

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

 

                                          Andrea Kupková             .………………………………. 

 

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

    

 

 

Zápis vyhotoven dne: 05.03.2021 


