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

51.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 10.11. 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, (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Jan Wolf, Ing. František Koudelka
Občané: P. Nezdařil
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.
Rozpočtové opatření č. 4
5.
Žádost o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice
6. Výběrové řízení „traktor pro obec Nesovice“ – schválení vítězného dodavatele
7 . Žádost o vyjádření k připojení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě RD p.č. 1990/2 v
k.ú. Nesovice
8.
Žádost o vyjádření k projektu úprav RD č.p. 51 v Letošově a stavbu garáže
9.
Žádost o vyjádření ke společnému povolení – Novostavba RD na pozemku p.č. 760/7 v k.ú.
Nesovice
10. Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu a výše platby za vývoz bioodpadu pro
rok 2022
11. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8074310014 - ČSOB Pojišťovna
12. Schválení příspěvku na občana pro svazek obcí Mezihoří – dofinancování roku 2021 a výše
příspěvku na rok 2022
13. Pošta
14. Diskuse a závěr
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Petr Homola a pan Michal Kupka, zapisovatelkou paní
Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Petra Homolu a pana Michala Kupku,
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
- změna územního plánu – v jednání
- pronájmy KD – cena za sál zůstane stejná 800,- Kč/hod. nebo akce, energie zvýšit o 30%
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 4
Předloženo rozpočtové opatření č. 4 – navýšení v příjmech o 1.807.000,- Kč /dotace na opravu
komunikace v Letošově, úprava přerozdělených daní, vstupné koupaliště, kompenzační bonus/ a
rozpuštění ve výdajích v e výši 1.807.000,- Kč /oprava komunikace v Letošově, pasporty
komunikací, opravy VO, odpady, komunální služby, příspěvek Mezihoří apod./ viz. příloha č. 2
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 viz. příloha č. 2
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice
Předložena žádost pana P. Nezdařila o odkup části pozemku p.č. 1984/1 v k.ú. Nesovice – jedná se o
pozemek v lokalitě Žleby – probíhá příprava na rozparcelování pozemku – předpoklad 4 pozemky,
projekt na prodloužení sítí připraven, v ÚP je pozemek veden jako stavební. Vzhledem k velkému
počtu zájemců o koupi pozemku v obci se povede pořadník žadatelů. O ceně pozemků bude ZO
jednat, až budou připraveny k prodeji.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. Výběrové řízení „traktor pro obec Nesovice“ – schválení vítězného dodavatele
Předložena vítězná nabídka dodavatele Alfa Profi s.r.o. Brno, nabídková cena s DPH 1.433.850,- Kč,
tovární značka: Same Explorer 110.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení „traktor pro obec Nesovice“ - dodavatel
Alfa Profi s.r.o. Brno, nabídková cena s DPH 1.433.850,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítězným dodavatelem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Žádost o vyjádření k připojení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě RD p.č. 1990/2 v
k.ú. Nesovice
Předložena Žádost o vyjádření k připojení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě RD p.č.
1990/2 v k.ú. Nesovice.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním souhlasu k připojení vodovodní a kanalizační
přípojky ke stavbě RD p.č. 1990/2 v k.ú. Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Žádost o vyjádření k projektu úprav RD č.p. 51 v Letošově a stavbu garáže
Předložena Žádost o vyjádření k projektu úprav RD č.p. 51 v Letošově a stavbu garáže.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním vyjádření k projektu úprav RD č.p. 51 v Letošově a
stavbu garáže.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9. Žádost o vyjádření ke společnému povolení – Novostavba RD na pozemku p.č. 760/7 v k.ú.
Nesovice
Předložena Žádost o vyjádření ke společnému povolení – Novostavba RD na pozemku p.č. 760/7 v
k.ú. Nesovice.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním vyjádření ke společnému povolení – Novostavba RD
na pozemku p.č. 760/7 v k.ú. Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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10. Výše místního poplatku za svoz komunál. odpadu a výše platby za vývoz bioodpadu pro
rok 2022
Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022 zůstane stejná jako letos tj. 600,Kč/osoba/rok, bioodpad z domácností bude možné odkládat do jednoho společného velkého
kontejneru a „hnědé popelnice“ budou složit k uložení zemědělského odpadu ze zahrad a tato služba
bude zpoplatněna částkou 600,- Kč /rok za nádobu 120 l a 1200,- Kč/rok za nádobu 240 l a na tuto
službu bude třeba uzavřít samostatnou smlouvu. „Hnědé popelnice“ již tedy nebudou vyváženy
v rámci poplatku za komunální odpad, budou mít svoji známku, a kdo o svoz zemědělského odpadu
nebude mít zájem, může nádobu vrátit na OÚ.
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8074310014 - ČSOB Pojišťovna
Předložen Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8074310014 - ČSOB Pojišťovna – celkové pojištění
majetku obce. Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí bylo třeba navýšit hodnotu majetku na
reálné ceny tak, aby majetek nebyl v případě škody podpopojištěn.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8074310014 s ČSOB Pojišťovna.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Schválení příspěvku na občana pro svazek obcí Mezihoří – dofinancování roku 2021 a
výše příspěvku na rok 2022
Na základě usnesení č. 4 Valné hromady SO Mezihoří ze dne 26.10.2021 byl navýšen příspěvek na
1 občana o 10,- Kč pro rok 2021 / tj. 10.830,- Kč/ a pro rok 2022 byl stanoven příspěvek 60,- Kč na
občana.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na 1 občana o 10,- Kč pro rok 2021 / tj. 10.830,Kč/ a pro rok 2022 příspěvek 60,- Kč na občana.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
13. Pošta
- žádost pana M. Zabloudila o opravu poškozeného linolea v prostorách Sportbaru u Michala – bude
opraveno, jakmile se podaří zajistit řemeslníka nebo firmu
- výzva Milostivé léto – šance pro dlužníky státu – informovat občany
- Závěrkový list na burze s elektřinou – vítězným dodavatelem el. energie na rok 2022 pro obec
Nesovice je EP Trading Energy a.s. Praha
14. Diskuse a závěr
- příprava rozpočtu na 2022
- pořízení nového traktoru
- oprava chodníků
- projekt nové školy
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.15 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 4

Zapsala:

Michaela Budíková

Ověřovatelé zápisu:

Petr Homola
Michal Kupka

Starosta obce:

……………………………….
………………………………...
…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Zápis vyhotoven dne: 12.11. 2021
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