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

53.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 22.12. 2021 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ

Přítomni: Vítězslav Reška, Karel Kupka, Mgr. Andrea Kupková, Mgr. Petr Homola, Miroslav
Syřiště, Vladimír Mikulášek, Mgr. Michal Kupka (viz prezenční listina – příloha č. 1)
Omluveni: Ing. František Koudelka, Jan Wolf
Občané: --Hosté: --

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

Program:
Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Pověření starosty
Rozpočtové provizorium na rok 2022
Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí
Střednědobý výhled – obec
Dodatek č. 6 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030035 – Respono a.s.
Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
Návrh na uplatnění předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě – garáž na pozemku p.č.
2025/6 k.ú. Nesovice
11. Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na I. čtvrtletí 2022
12. Pošta
13. Diskuse a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Doplněný bod:
12. Smlouva o poskytování online služeb – společnost šéfbot s.r.o.
Body Pošta a Diskuse označeny jako 13. a 14.
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Mgr. Michal Kupka a pan Mgr. Petr Homola,
zapisovatelkou paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Mgr. Michala Kupku a pana Mgr. Petra
Homolu, zapisovatelkou paní Naděždu Šafářovou.
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. Podán návrh na doplnění o bod
12. Smlouva o poskytování online služeb – společnost šéfbot s.r.o. a body Pošta a Diskuse označeny
jako 13. a 14.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO včetně doplnění o bod 12. Smlouva o poskytování online
služeb – společnost šéfbot s.r.o. a body Pošta a Diskuse označeny jako 13. a 14.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
- parkování u bytovek – vyřešeno
- upozornění zaslané panu Z. Kotolanovi - navážka na cestě z Padělíček na silnici I/50 – odstranění
navážky do konce května 2022
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. Pověření starosty
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení nezbytných rozpočtových opatření do 31.12.2021.
/příloha č. 3/
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty k provedení nezbytných rozpočtových opatření do
31.12.2021. /příloha č. 3/
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Rozpočtové provizorium na rok 2022
Pan starosta navrhl rozpočtové provizorium na rok 2022, kterým se obec bude řídit do schválení
rozpočtu na rok 2022 /příloha č. 4/
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022, kterým se obec bude řídit do
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schválení rozpočtu na rok 2022 /příloha č. 4/
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 5 – na vědomí
Předloženo rozpočtové opatření č. 5 – navýšení v oblasti příjmů o 324.300,- Kč (průtoková dotace
pro ZŠ) a rozpuštění v oblasti výdajů 324.300,- Kč (průtoková dotace pro ZŠ) – Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Střednědobý výhled – obec
Předložen návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Nesovice 2022 - 2025.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Nesovice 2022 - 2025.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Dodatek č. 6 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030035 – Respono a.s.
Předložen Dodatek č. 6 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030035 – Respono a.s.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č. 17030035
– Respono a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
9. Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
Předložena Příloha 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb. Navržena záloha
ve výši 12.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu 1 ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb
a poskytnutí zálohy na nákup knih ve výši 12.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10. Návrh na uplatnění předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě – garáž na pozemku
p.č. 2025/6 k.ú. Nesovice
Předložena výzva k uplatnění předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě bez č.p. na pozemku
p.č. 2025/6 v k.ú. Nesovice.
Návrh usnesení č. 10
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Zastupitelstvo obce se dohodlo, že nehodlá využít zákonné předkupní právo na stavbu bez čísla
popisného na pozemku p.č. 2025/6 v k.ú. Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželi se: 1 (V. Reška)
Usnesení č. 10 bylo schváleno
11. Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na I. čtvrtletí 2022
Předložen Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na I. čtvrtletí 2022
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje Harmonogram schůzí zastupitelstva obce na I. čtvrtletí 2022
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Smlouva o poskytování online služeb – společnost šéfbot s.r.o.
Předložena smlouva o poskytování online služby chatbot společností šéfbot s.r.o.
Návrh usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování online služby chatbot společností šéfbot s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13. Pošta
- žádost manželů Homolových a manželů Michlových na odkup stavebního pozemku na Žlebech –
žádosti budou zařazeny do pořadníku uchazečů o koupi stavebních pozemků
14. Diskuse a závěr
- dodělávky chodníků, stav lesa
- nabídka práce na DPČ v knihovně v Nesovicích (16 hod. měsíčně)

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

Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č. 5
Příloha č. 3 – Pověření starosty
Příloha č. 4 – Rozpočtové provizorium
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Zapsala:

Naděžda Šafářová

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Kupka

………………………………...

Mgr. Petr Homola

…..…………………………….

Karel Kupka

…...…………………………….

Místostarosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 29. 12. 2021
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