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

44.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 07. 07. 2021 od 17 hod. v zasedací místnosti KD
Přítomni: Vítězslav Reška, Mgr. Petr Homola, Mgr. Michal Kupka, Miroslav Syřiště, Vladimír
Mikulášek, Jan Wolf, Ing. František Koudelka (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Mgr. Andrea Kupková, Karel Kupka
Občané:
Hosté:

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

Program:
Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2
Dořešení situace týkající se pozemku p.č. 1574/27 k.ú. Letošov
Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Nesovice
Nájemné – Sport bar u Michala
Stížnost – Renosta s.r.o.
Žádost o vyjádření, smlouva č.: PR-001030068851/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Letošov, kab. smyčka NN Süsserová pro novostavbu RD na pozemku
p.č. 2013 k.ú. Letošov
11. Písemná dohoda o narovnání pozemků v k.ú. Nesovice a k.ú. Letošov
12. Dodatek č. 4 ke smlouvě 1703003502 – Respono a.s.
13. Směna části pozemku p.č. 1629/19 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Obce Nesovice a části
pozemku p.č. 1621/17 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Vladimíra a Jarmily Učňových
14. Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou pohromou
15. Pošta
16. Diskuse a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Homola a pan Vladimír Mikulášek, zapisovatelkou
paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Petra Homolu a pana Vladimíra
Mikuláška, 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. Nebyly podány žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
– nebyly podány žádné návrhy
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2
Předložena Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2 panem
Františkem Machálkem, Nesovice 127/L – zahrádka před bytovkami.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru pachtu části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2
Předložena Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2 panem
Josefem Hanákem, Nesovice 127/L – zahrádka před bytovkami.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru pachtu části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Dořešení situace týkající se pozemku p.č. 1574/27 k.ú. Letošov
Vyvěšen záměr zcizit formou souhlasného prohlášení ve smyslu ust. § 66 vyhl. Č. 357/2013 Sb, část
pozemku par. č. 1574/27 v k.ú. Letošov. Čekáme na zpracování podkladů pro prohlášení právním
zástupcem.
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.
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7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Nesovice
Předložena Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Nesovice. Směrnice stanovuje
základní organizační a technické opatření úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. Správce (obec) jí
dokládá plnění svých povinností, které mu vyplývají z právních předpisů na ochranu osobních údajů.
Zároveň se prostřednictvím jejího textu zaměstnanci a další osoby seznamují s nastavenými
pravidly pro práci s osobními údaji v organizaci, protože obsahuje základní pravidla, které je nutné
dodržovat při práci s osobními údaji. Dokument také definuje základní pojmy a postupy v případě
incidentu.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec Nesovice
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Nájemné – Sport bar u Michala
Projednáno snížení nájmu p. M. Zabloudilovi – Sport bar u Michala, Nesovice čp. 305. Nájem za
červenec zůstává snížený o 50%, od 1.8.2021 se nájem vrací k původní výši.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu p. M. Zabloudilovi – sport bar u Michala, Nesovice čp.
305 za červenec 2021 o 50%, od 1.8.2021 se nájem vrací k původní výši.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Stížnost – Renosta s.r.o.
Předložena stížnost pana J. Hermana a ing. S. Trněného – na komunikaci před čp. 145 v Letošově
po deštích zůstává velká louže a projíždějící automobily znečišťují fasádu budovy.
Stávající situaci bohužel nelze řešit jednoduchou místní úpravou, je třeba provést rekonstrukci celé
vozovky – plánováno v rámci oprav komunikací pro objížďky při elektrifikaci žel. trati.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Žádost o vyjádření, smlouva č.: PR-001030068851/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Letošov, kab. smyčka NN Süsserová pro novostavbu RD na pozemku p.č.
2013 k.ú. Letošov
Předložena, smlouva č.: PR-001030068851/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – Letošov, kab. smyčka NN Süsserová pro novostavbu RD na pozemku p.č. 2013 k.ú.
Letošov a žádost o vyjádření pro územní souhlas a připojení ke komunikaci.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č.: PR-001030068851/001-MOPR o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a pověřuje starostu vydáním vyjádření pro územní souhlas a připojení ke
komunikaci pro novostavbu RD na pozemku p.č. 2013 k.ú. Letošov .
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11. Písemná dohoda o narovnání pozemků v k.ú. Nesovice a k.ú. Letošov
Připravena písemná dohoda o narovnání pozemků v k.ú. Nesovice a k.ú. Letošov – je třeba vyhledat
a oslovit občany, kteří využívají pozemky obce a dát stav do souladu s legislativou.
Návrh usnesení č.11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Dodatek č. 4 ke smlouvě 1703003502 – Respono a.s.
Předložen Dodatek č. 4 ke smlouvě 1703003502 – Respono a.s.
Změna počtu biopopelnic.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě 1703003502 – Respono a.s.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Směna části pozemku p.č. 1629/19 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Obce Nesovice a části
pozemku p.č. 1621/17 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Vladimíra a Jarmily Učňových
Předložen záměr směny části pozemku p.č. 1629/19 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Obce Nesovice a
části pozemku p.č. 1621/17 k.ú. Nesovice ve vlastnictví Vladimíra a Jarmily Učňových bez
doplatku.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1629/19 k.ú.
Nesovice ve vlastnictví Obce Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Poskytnutí finančního daru obcím postiženým živelnou pohromou
Dne 24.6.2021 postihlo tornádo obce na Hodonínsku a Břeclavsku. ZO se rozhodlo uvolnit
z rozpočtu 60.000,- Kč na finanční dary na transparentní účty veřejných sbírek obcí takto: Obec
Hrušky – 10.000,- Kč, obec Mikulčice – 10.000,- Kč, obec Lužice – 10.000,- Kč, městys Moravská
Nová Ves – 10.000,- Kč, město Hodonín – část Pánov – 10.000,- Kč, případná individuální pomoc –
10.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na transparentní účty veřejných sbírek obcí postižených
tornádem dne 24.6.2021 v celkové výši 60.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
15. Pošta
Nebyla předložena žádná pošta.
16. Diskuse a závěr
-dočišťování kanálů po přívalových deštích
- parkování na trávě u kabin na hřišti - zakázáno
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zapsala:

Michaela Budíková

Ověřovatelé zápisu:

Petr Homola

………………………………...

Vladimír Mikulášek

…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

……………………………….

Zápis vyhotoven dne: 12. 7. 2021
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