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

45.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 28. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2
Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2
Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1984/1 o výměře 994 m2 a části pozemku p.č. 1801 o
výměře 166 m2, oba v k.ú. Nesovice
Smlouva se Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje o souhlasu k provedení stavebního
záměru
Žádost o vyjádření – závazné stanovisko k dokumentaci pro novostavbu RD na parcele p.č.
760/19, k.ú. Nesovice
Pošta
Diskuse a závěr

Doplněné body:
11.
Strategický plán rozvoje sportu
12.
Spolufinancování projektu rekonstrukce kabin na hřišti
13.
Projekt „Oprava místní komunikace Nesovice-Letošov“
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Michal Kupka a pan Jan Wolf, zapisovatelkou paní
Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Michala Kupku a pana Jana Wolfa,
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. Doplněno o body:
11. Strategický plán rozvoje sportu
12. Spolufinancování projektu rekonstrukce kabin na hřišti
13. Projekt „Oprava místní komunikace Nesovice-Letošov“
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněnými body 11 až 13.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
a) Souhlasné prohlášení ve smyslu ust. § 66 vyhl. Č. 357/2013 Sb, k části pozemku par. č. 1574/27
v k.ú. Letošov
Návrh usnesení č. 3a
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje podpis souhlasného prohlášení ve smyslu ust. § 66 vyhl. č.
357/2013 Sb. v platném znění, kterým bude uznáno, že část pozemku par. č. 1574/27 v k. ú. Letošov
označená dle GP firmy Geomark, s.r.o. č. 284-19/2019 novým par. č. st. 278, viz. grafická příloha,
která je zastavěna budovou čp. 71, objekt k bydlení, z majetku Michala Urbana, Letošov 71, 683 33,
je v důsledku vydržení vlastnictvím Michala Urbana, Letošov 71, 683 33.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3a bylo schváleno.
b)Předloženo rozpočtové opatření č. 2 – celkové snížení příjmů i výdajů o 43.900,- Kč viz. příl. č. 2
Návrh usnesení č. 3b
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace viz. příloha č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3b bylo schváleno.
4. Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2
Předložena Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65 m2 s panem
Františkem Machálkem, Nesovice 127/L na dobu určitou do 31.12.2022.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 65
m2 s panem Františkem Machálkem, Nesovice 127/L na dobu určitou do 31.12.2022.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2
Předložena Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře 100 m2 s
panem Josefem Hanákem, Nesovice 127/L na dobu určitou do 31.12.2022.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva na pacht části pozemku p.č. 966/3 k.ú. Letošov o výměře
100 m2 s panem Josefem Hanákem, Nesovice 127/L na dobu určitou do 31.12.2022.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1984/1 o výměře 994 m2 a části pozemku p.č. 1801 o
výměře 166 m2, oba v k.ú. Nesovice
Předložena Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1984/1 o výměře 994 m2 a části pozemku p.č.
1801 o výměře 166 m2, oba v k.ú. Nesovice manžely Robertem a Silvií Kociánovými, Nesovice
343.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru pachtu části pozemku p.č. 1984/1 o
výměře 994 m2 a části pozemku p.č. 1801 o výměře 166 m2, oba v k.ú. Nesovice
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Smlouva se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje o souhlasu k provedení
stavebního záměru
Předložena Smlouva se Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje o souhlasu k provedení
stavebního záměru silnice II/429 Bohdalice-Nesovice; osobní schůzka se zástupcem SÚS JMK
přeložena na příští týden
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace, bude projednáno na příštím ZO
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Žádost o vyjádření – závazné stanovisko k dokumentaci pro novostavbu RD na parcele p.č.
760/19, k.ú. Nesovice
Předložena žádost o vyjádření – závazné stanovisko k dokumentaci pro novostavbu RD na parcele
p.č. 760/19, k.ú. Nesovice p. Markem Punčochářem. Dále žádá o povolení připojení ke komunikaci
a o souhlas ke stavbě vjezdu a o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vjezdu na pozemek p.č.
760/19.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním stanoviska k dokumentaci pro novostavbu RD na
parcele p.č. 760/19, k.ú. Nesovice, povolení připojení ke komunikaci a uzavřením smlouvy o právu
provést stavbu vjezdu na pozemek p.č. 760/19.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
11. Strategický plán rozvoje sportu
Předložen dokument - plán sportu obce podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o
podpoře sportu
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje plán sportu obce podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely
zákona o podpoře sportu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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12. Spolufinancování projektu rekonstrukce kabin na hřišti
Předložena možnost podání žádosti o dotaci TJ Sokol Nesovice v rámci vyhlášené výzvy z Národní
sportovní agentury, investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina
2021-2025, výzva 8/2021 - Kabina 2021. Žádost o dotaci bude podána na projekt „Stavební úpravy
fotbalových kabin TJ Sokol Nesovice“ (zateplení západní části, údržba-nátěr střechy a částečná
rekonstrukce elektroinstalace včetně spotřebičů). Tento projekt je v souladu s předloženým
investičním záměrem i plánem sportu obce podle § 6 odst. 2. V rámci projektu se obec zavazuje k
finanční spoluúčasti ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje podání žádosti o dotaci TJ Sokol Nesovice v rámci
vyhlášené výzvy z Národní sportovní agentury, investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních
sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025, výzva 8/2021 - Kabina 2021. Žádost o dotaci bude
podána na projekt „Stavební úpravy fotbalových kabin TJ Sokol Nesovice“ (zateplení západní části,
údržba-nátěr střechy a částečná rekonstrukce elektroinstalace včetně spotřebičů). Tento projekt je
v souladu s předloženým investičním záměrem i plánem sportu obce podle § 6 odst. 2. V rámci
projektu se obec zavazuje k finanční spoluúčasti ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 1 /Kupka Michal/
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Projekt „Oprava místní komunikace Nesovice-Letošov“
Podána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava místní komunikace
Nesovice-Letošov“
Návrh usnesení č.13
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místní
komunikace Nesovice-Letošov“
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9. Pošta
- žádost o povolení ke kácení dřevin – Povodí Moravy a.s., SÚS JMK
10. Diskuse a závěr
-příprava rekonstrukce kabin na hřišti – příprava podání žádosti o dotaci u NSA, žadatel TJ Sokol
- oprava na KD – výměna dělících stěn na sále
- opravy chodníků – pokračování v září
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.2

Zapsala:

Michaela Budíková

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Michal Kupka

………………………………...

Jan Wolf

…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 05.08. 2021
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