
 

1 

 

                                                                                                            

           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

 

49. 

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

  konaného dne 29.09. 2021 od 17 hod. v zasedací místnosti KD 

 

 

  

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

Kupka, Miroslav Syřiště, Vladimír Mikulášek, Jan Wolf, Ing. František Koudelka (viz prezenční 

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: ---  

Občané: L. Knapová, K. Svobodová 

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  

4.      Společné prohlášení smluvních stran k dodatku č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a 

ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením č. 17030164 – Respono, a.s. 

5.      Dodatek č. 5 ke smlouvě 1703003502 – Respono, a.s. 

6.      Cenová nabídka právní ochrany – D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 

7.      Smlouva na pronájem nebytových prostor v přízemí vlevo budovy č.p. 230 Nesovice  

8.      Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na IV. čtvrtletí  

9.      Pošta  

10.    Diskuse a závěr  
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Homola a pan František Koudelka, zapisovatelkou 

paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Petra Homolu a pana Františka Koudelku, 

zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou. 

Výsledek hlasování: Pro:9  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: 9    Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

  

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- oprava střechy nad kavárnou v KD – čekáme na cenovou nabídku 

- strategický plán rozvoje sportu – zpracovaný dokument dále předat na Mezihoří 

Návrh usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace. 

 Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0      Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

4. Společné prohlášení smluvních stran k dodatku č. 1 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a 

ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením č. 17030164 – Respono, a.s. 

Předloženo Společné prohlášení smluvních stran k dodatku č. 1 ke smlouvě nakládání 

s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením č. 17030164 s 

Respono, a.s. Vyškov 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje Společné prohlášení smluvních stran k dodatku č. 1 ke smlouvě 

nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a elektrozařízením č. 

17030164 s Respono, a.s. Vyškov 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5.  Dodatek č. 5 ke smlouvě 1703003502 – Respono, a.s. 

Předložen Dodatek č. 5 ke smlouvě 1703003502 s Respono, a.s. Vyškov – navýšení počtu 

biopopelnic. 

Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě 1703003502 s Respono, a.s. Vyškov 

Výsledek hlasování: Pro: 9  Proti: 0       Zdrželi se:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6.  Cenová nabídka právní ochrany – D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR 
Předložena Cenová nabídka právní ochrany pro obec Nesovice od D.A.S. Rechtsschutz AG, 

pobočka pro ČR 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijmutí cenové nabídky právní ochrany pro obec Nesovice od D.A.S. 

Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR  

Výsledek hlasování:   Pro: 2 (Kupka M., Kupková)    Proti:2 ( Kupka K., Mikulášek)    Zdrželi se: 5 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

 

 

7. Smlouva na pronájem nebytových prostor v přízemí vlevo budovy č.p. 230 Nesovice  

Předložena Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s p. Tomášem Reškou, Nesovice 131. 

Jedná se o prostory bývalé lékárny v budově ZS čp. 230. Smlouva na dobu určitou od 1.10.2021 do 

31.12.2022 s opcí prodloužení. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s p. Tomášem 

Reškou na dobu určitou od 1.10.2021 do 31.12.2022 s opcí prodloužení. 

Výsledek hlasování:   Pro: 8   Proti: 0         Zdrželi se: 1 (Reška) 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na IV. čtvrtletí 

Předložen Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na IV. čtvrtletí  

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

Výsledek hlasování:     Pro:9     Proti: 0       Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

9. Pošta 
- dotační projekty na příhraniční spolupráci 

- nabídka od Naše odpady – stejnou službu poskytuje i SMO 

 

 

10. Diskuse a závěr 

-příprava na zabudování nového prvku na dětském hřišti 

- platební terminál – vzhledem k podmínkám banky zatím ne 

- pokračují opravy chodníků 

- paní L. Knapová vznesla dotaz, zda je plánována výsadba zeleně okolo workoutového hřiště – 

přímo okolo hřiště ne, ale v rámci projektu „Výsadba stromů v obci Nesovice“ budou osázeny 

Lázínka- a proč není udržována zadní část biokoridoru na Milonice – letos se na ni zatím nedostalo, 

do konce roku bude tato část biokoridoru ošetřena 

- paní K. Svobodová jako předsedkyně KPŠ při ZŠ Nesovice objasnila nedorozumění, které vzniklo 

kolem termínů pořádání Kateřinské zábavy 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.15 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Petr Homola                   ………………………………... 

 

                                          František Koudelka        …..……………………………. 

 

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

    

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30. 09. 2021 


