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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

47. 

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

  konaného dne 08.09.2021 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ 

 
 

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Vladimír Mikulášek, Mgr. Michal Kupka, Jan Wolf, 

Miroslav Syřiště (viz prezenční listina – příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. František Koudelka, Mgr. Petr Homola, Mgr. Andrea Kupková 

Hosté:  

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva                          
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin místostarostou obce p. Karlem 

Kupkou. 

 

Program: 
 

1.      Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

2.      Schválení programu 

3.      Kontrola úkolů z předchozího ZO  

4.      Rozpočtové opatření č. 3 

5.      Darovací smlouva na osobní motorové vozidlo č. INO/01/01/002034/2021 

6.      Darovací smlouva na výstražnou sadu č. INO/01/01/002062/2021 

7.      Žádost o vyjádření k novostavbě RD parc.č. 760/37 

8.      Žádost o pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy Nesovice č.p. 230 

9.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Obec Blatnička 
10.    Změna způsobu zpoplatnění svozu komunálního odpadu – nová vyhláška  

11.    Akce na kulturním domě v Nesovicích 

12.    Pošta 

13.    Diskuse a závěr 
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Doplněný bod:  

14.    Jmenování členů komise pro výběrové řízení na lesní traktor 

 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vladimír Mikulášek a pan Mgr. Michal Kupka, 

zapisovatelkou paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo  obce  Nesovice  schvaluje  ověřovatele pana Vladimíra Mikuláška a pana Mgr. 

Michala Kupku, zapisovatelku paní Naděždu Šafářovou. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0     Zdrželi se : 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno.    

 

 

2. Schválení programu 
Předsedající (Karel Kupka) seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Návrh na doplnění 

bodu č. 14 – Jmenování členů komise pro výběrové řízení na traktor do lesa 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- umístění solárního osvětlení, kompresoru a nabíječky u posezení u rybníka – v řešení (cca do tří 

týdnů) 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 3 
Předloženo rozpočtové opatření č. 3. Jedná se o zvýšení v oblasti příjmů – dotace na volby do 

Parlamentu ČR 31.000,- Kč a v oblasti výdajů 31.000,- Kč – traktor les, herní prvek na hřiště, 

výdaje na volby do Parlamentu ČR. 
Návrh usnesení č. 4  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Jedná se o zvýšení v oblasti příjmů – dotace 

na volby do Parlamentu ČR 31.000,- Kč a v oblasti výdajů 31.000,- Kč – traktor les, herní prvek na 

hřiště, výdaje na volby do Parlamentu ČR. 
Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Darovací smlouva na osobní motorové vozidlo č. INO/01/01/002034/2021 

Předložena darovací smlouva Hlavního města Prahy na osobní motorové vozidlo č. 

INO/01/01/002034/2021.  

Návrh usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu Hlavního města Prahy na osobní motorové vozidlo 

č. INO/01/01/002034/2021.  

Výsledek hlasování:      Pro: 6        Proti: 0        Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Darovací smlouva na výstražnou sadu č. INO/01/01/002062/2021 

Předložena darovací smlouva Hlavního města Prahy na výstražnou sadu č. INO/01/01/002062/2021 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu Hlavního města Prahy na výstražnou sadu č. 

INO/01/01/002062/2021 

Výsledek hlasování:   Pro: 6            Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

 

7. Žádost o vyjádření k novostavbě RD parc.č. 760/37 

Předložena žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné oznámení záměru stavby 

„RD Nesovice – Lukáš Urbánek“ na parcele č. 760/37 v k.ú. Nesovice a dále o souhlas s vedením  

a umístěním přípojky vody v pozemcích parc.č. 760/6 a 760/40 v k.ú. Nesovice, o souhlas 

s napojením sjezdu na místní komunikaci vedenou na pozemku parc.č. 760/40 přes pozemek  

č. 760/6 a o souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci.  

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro společné oznámení 

záměru stavby „RD Nesovice – Lukáš Urbánek“ na parcele č. 760/37 v k.ú. Nesovice, souhlasí 

s vedením a umístěním přípojky vody v pozemcích parc.č. 760/6 a 760/40 v k.ú. Nesovice a 

schvaluje napojení sjezdu na místní komunikaci vedenou na pozemku parc.č. 760/40 přes pozemek  

č. 760/6 a napojení na splaškovou kanalizaci. Po realizaci akce se stavebník zavazuje, že obrubníky 

kolem komunikace budou uvedeny do původního stavu.  

 Výsledek hlasování:   Pro: 6        Proti: 0       Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7  bylo schváleno. 

 

 

8.  Žádost o pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy Nesovice č.p. 230 
Předložena žádost o pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy Nesovice č.p. 230. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyvěšením záměru na pronájem nebytových prostor v 1. patře 

budovy Nesovice č.p. 230. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6         Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – Obec Blatnička 
Předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s obcí Blatnička na společný nákup energií. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s obcí Blatnička na společný 

nákup energií. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6         Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

10. Změna způsobu zpoplatnění svozu komunálního odpadu – nová vyhláška  

Z důvodu změn v zákoně č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění od 1.1.2021 je nutnost 

vypracování nové obecně závazné vyhlášky týkající se svozu komunálního odpadu, která by měla 

vejít v platnost od 1.1.2022. 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce pověřuje pana Mgr. Michala Kupku vypracováním návrhu obecně závazné 
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vyhlášky týkající se místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6         Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

11. Akce na kulturním domě v Nesovicích  
Předloženy rezervace termínů akcí na sále kulturního domu Nesovice na zbytek roku 2021 a rok 

2022. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  

 

 

14.    Jmenování členů komise pro výběrové řízení na traktor do lesa 

Jako členové komise pro výběrové řízení na nákup traktoru do lesa jsou navrženi: pan Jan Wolf, pan 

Karel Kupka a paní Kateřina Hálová, náhradníci: pan Miroslav Syřiště a pan Vladimír Mikulášek. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce schvaluje členy komise pro výběrové řízení na nákup traktoru do lesa: pan Jan 

Wolf, pan Karel Kupka a paní Kateřina Hálová, náhradníci: pan Miroslav Syřiště a pan Vladimír 

Mikulášek. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 6         Proti: 0         Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

12. Pošta 

Nebyla předložena žádná pošta. 

 

13.  Diskuse a závěr 

- setkání seniorů 

- plánované další opravy chodníků 

- výměna dvou částí zástěny na sále KD 

 

 

Po projednání všech bodů p. místostarosta Karel Kupka zasedání ukončil v 18.30 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

Zapsala:                            Naděžda Šafářová           ………………………………. 

    

Ověřovatelé zápisu:         Vladimír Mikulášek   ………………………………... 

 

                                          Mgr. Michal Kupka                 .………………………………. 

 

Místostarosta obce:           Karel Kupka  ………………………………. 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 15.09.2021 


