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

41.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 05.05.2021 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, Jan Wolf (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Ing. František Koudelka
Občané: H. Kupková, Ing. Kateřina Svobodová, L. Knapová, J. Kovář, Kupka, H.
Hosté: M. Zabloudil

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.
13.

Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Rozpočtové opatření č. 1 – na vědomí
Žádost o odkup pozemku p.č. 1837/1 k.ú. Letošov
Žádost o vyjádření – rekonstrukce povrchu komunikace I/50 Brankovice – Malínky
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Nesovice č.p. 253
Žádost o souhlas s uzavřením mateřské školy v době hlavních prázdnin
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře cca 213 m2
Žádost o stanovisko ke stavbě kanalizační splaškové a dešťové přípojky,
o povolení zvláštního užívání komunikace – Novostavba RD p.č. 2013, 1574/27 k.ú. Letošov
Problematika svozu bioodpadu – biopopelnice
Pošta
Diskuse a závěr
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Doplněné body:
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – SMS
služby s.r.o.
15. Žádost o snížení nájmu za nebytové prostory – Sport club u Michala
16. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Mgr. Andrea Kupková a pan Miroslav Syřiště,
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
Miroslava Syřiště, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající (Kupka Karel) seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Návrh – bod 14.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů – SMS služby s.r.o., bod 15. Žádost o snížení nájmu za nebytové prostory – Sport club u Michala a bod 16.
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení
– Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
- lokality vhodné pro výstavbu bytů – kontakty na majitele neobydlených nemovitostí. Problematika
bioopelnic – bod je v dnešním programu
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
4. Rozpočtové opatření č. 1 – na vědomí
Předloženo rozpočtové opatření – navýšení v oblasti příjmů (kompenzační bonus) a rozpuštění ve
výdajích (DPFO)
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
5. Žádost o odkup pozemku p.č. 1837/1 k.ú. Letošov
Předložena žádost na odkup části pozemku p.č. 1837/1 k.ú. Letošov o výměře 257 m2.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1837/1 k.ú. Letošov o výměře 257 m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. Žádost o vyjádření – rekonstrukce povrchu komunikace I/50 Brankovice – Malínky
Předložena žádost o vyjádření k akci „I/50 Brankovice – Malínky“, ve které dojde k rekonstrukci
povrchu komunikace I/50 mezi těmito obcemi v termínu 1.6.2021 – 4.7.2021. Doprava do 3,5t bude
vedena po objízdné trase přes Střílky do Nesovic a bude tak pravděpodobně v dopravní špičce
zhoršená dopravní situace na křižovatce komunikací I/50 a II/429.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí povrchu komunikace I/50 mezi obcemi Brankovice –
Malínky, s výhradou, že předkladatele žádosti upozorňuje na zhoršenou dopravní situaci na
křižovatce komunikací I/50 a II/429 v obci Nesovice v době dopravní špičky.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace Nesovice č.p. 253
Předložena žádost o vyjádření ke stavbě plynovodní přípojky v Nesovicích č.p. 253 a žádost o
povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu plynovodní přípojky k nemovitosti v Nesovicích č.p. 253 a
s tím spojené užití pozemní komunikace s tím, že bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu
s požadavkem, aby byla komunikace po provedení stavby uvedena do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Žádost o souhlas s uzavřením mateřské školy v době hlavních prázdnin
Předložena žádost o souhlas s uzavřením mateřské školy a školní jídelny v době hlavních prázdnin
od 12.7.2021 do 23.8.2021.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření mateřské školy a školní jídelny v době hlavních prázdnin od
12.7. do 23.8.2021.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře cca 213 m2
Předložena žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře cca 213 m2 za
účelem zahrádkářské činnosti.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a pověřuje starostu k vyvěšení záměru na pronájem části
pozemku p.č. 966/3 v k.ú. Letošov o výměře ccca 213 m2.
10. Žádost o stanovisko ke stavbě kanalizační splaškové a dešťové přípojky, o povolení
zvláštního užívání komunikace – Novostavba RD p.č. 2013, 1574/27 k.ú. Letošov
Předložena žádost o stanovisko ke stavbě kanalizační splaškové a dešťové přípojky, o povolení
zvláštního užívání komunikace – novostavba RD parc.č. 2013 a 1574/27 k.ú. Letošov.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou kanalizační splaškové a dešťové přípojky k novostavbě
rodinného domu na pozemku p.č. 2013 a s tím spojené užití komunikace p.č. 1574/27 k.ú. Letošov,
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s tím, že bude sepsána smlouva o právu provést stavbu s požadavkem, aby byla komunikace po
provedení stavby uvedena do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Problematika svozu bioodpadu – biopopelnice
Vývoz bioodpadu – biopopelnic navržen od 1.1.2022 jako služba pro občany mimo režim zákona o
odpadech za tyto ceny: cena za biopopelnici o objemu 140 l navržena 600,- Kč, cena za
biopopelnici o objemu 240 l navržena 1200,- Kč.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo schvaluje tuto doplňkovou službu pro občany za výše uvedené ceny.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Doplněný bod
14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů –
SMS služby s.r.o.
Předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
z důvodu změny hlavní odpovědné osoby pověřence.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů z důvodu změny hlavní odpovědné osoby pověřence.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. Žádost o snížení nájmu za nebytové prostory – Sport club u Michala
Předložena žádost o snížení nájmu za nebytové prostory sport clubu u Michala z důvodu nařízení
vlády o uzavření restauračních zařízení v době pandemie Covid-19 a nekonání kulturních akcí,
oslav apod.
Návrh usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení měsíčního nájmu o 50% od schválení žádosti zastupitelstvem
obce a dále bude na každém dalším zasedání zastupitelstva zhodnoceno a případně prodlouženo dle
aktuální situace a dle aktuálních vládních nařízení.
Výsledek hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

16. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského
zařízení – Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Předložen dodatek č. 2 ke smlouvě č. SPP/031/2019 o zajištění provozu
a pachtu
vodohospodářského zařízení Pachtovné v tomto dodatku je stanoveno na základě spotřeby v naší
obci za rok 2020 upravené o výši inflace. Předložený dodatek neodpovídá smlouvě. Pověřen
starosta k dalšímu jednání.
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Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.

12. Pošta
- Předložena žádost o pronájem nebytových prostor a parkovacího stání u zdravotního střediska,
Nesovice 230.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru na pronájem těchto nebytových prostor a
parkovacího stání a bude dořešeno na příštím zasedání zastupitelstva obce.
13. Diskuse a závěr
- návrhy na výstavbu bytů v obci – budou kontaktování majitelé neobydlených nemovitostí
- problematika hromadění odpadků v okolí kontejnerů na tříděný odpad – návrh na vybudování
pouze jednoho hnízda kontejnerů – vypracovat studii a zjistit podmínky.
- výše nájmů v obecních bytech – možná změna od 1.1.2022

Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 19.05 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 1

Zapsala:

Naděžda Šafářová

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Andrea Kupková

………………………………...

Miroslav Syřiště

.……………………………….

Vítězslav Reška

……………………………….

Starosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 13.05.2021
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