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           OBEC NESOVICE 

683 33 Nesovice  305 

okres Vyškov 

IČO 00292141 

DIČ CZ00292141 
 

 

 

54. 

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

  konaného dne 12.01. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti KD 

 

 

  

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

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

listina – příloha č. 1) 

Omluveni: --- 

Občané: --- 

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. 6 – na vědomí 

5.  Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 – Klub Paprsek 

6.  Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci – RD Letošov, parc.č. st. 70, k.ú. Letošov 

7.  Smlouva o zajištění nakládání s odpady – zemědělský odpad 

8.  Žádost o souhlas obce, souhlas vlastníka sousedního pozemku, souhlas k připojení do obecní       

dešťové kanalizace, souhlas vlastníka s umístěním stavby sjezdu na pozemku 760/6 k projektu 

novostavby RD Nesovice, p.č.760/23, k.ú. Nesovice 

9.  Iniciační dopis k pozemku parc.č. 1755/1 

10. Čestné prohlášení – Respono a.s. 

11.  Pošta 

12.  Diskuse a závěr 

 

Doplnění: 

Bod 10 doplněn o Dodatek č. 2 k smlouvě č. 17030164. 
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Andrea Kupková a pan Jan Wolf, zapisovatelkou paní 

Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele paní Andrea Kupková a pana Jana Wolfa, 

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. Návrh doplnit bod 10 o Dodatek 

č. 2 k smlouvě č. 17030164 

Návrh usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněným bodem 10 o Dodatek č. 2 k smlouvě č. 

17030164. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

  

 

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO 

- žádné úkoly ke kontrole 

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. Rozpočtové opatření č. 6 – na vědomí 

Předloženo Rozpočtové opatření č. 6 schválené starostou obce – výše příjmů a výdajů se nemění, 

jedná se pouze o přesun ve výdajových položkách viz příloha č. 2 

Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5.  Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 – Klub Paprsek 

Předložena žádost o poskytnutí dotace na rok 2022 – Klub Paprsek Vyškov. ZO navrhuje 

poskytnout pouze finanční dar ve výši 2.000,- Kč. 

 Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2.000,- Kč, Klubu 

Paprsek, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Vyškov 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6.  Žádost o vydání stanoviska k projekt. dokumentaci – RD , parc.č. st. 70, k.ú. Letošov 

Předložena žádost o vyjádření  stanoviska pro účely územního a stavebního řízení k projektu 

„Rodinný dům Letošov, parc.č.st. 70. Upozornit stavebníka, že při parkování automobilu na vjezdu 

do garáže nesmí vozidlo zasahovat do chodníku. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním vyjádření stanoviska pro účely územního a 

stavebního řízení k projektu „Rodinný dům Letošov, parc.č.st. 70 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

  

7. Smlouva o zajištění nakládání s odpady – zemědělský odpad 

Předložena vzorová smlouva o zajištění nakládání s odpady, která bude uzavírána s občany na svoz 

zemědělského bioodpadu jako služba v rámci ekonomické činnosti obce. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce schvaluje vzorovou smlouvu o zajištění nakládání s odpady – občan objednatel, 

obec zhotovitel. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

8. Žádost o souhlas obce, souhlas vlastníka sousedního pozemku, souhlas k připojení do 

obecní  dešťové kanalizace, souhlas vlastníka s umístěním stavby sjezdu na pozemku 760/6 k 

projektu novostavby RD Nesovice, p.č.760/23, k.ú. Nesovice 
Předložen Žádost stavebníka o souhlas obce, souhlas vlastníka sousedního pozemku, souhlas k 

připojení do obecní  dešťové kanalizace, souhlas vlastníka s umístěním stavby sjezdu na pozemku 

760/6 k projektu novostavby RD Nesovice, p.č.760/23, k.ú. Nesovice 

Návrh usnesení č. 8  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vydáním vyjádření stanoviska pro účely územního a 

stavebního řízení k projektu  novostavby RD Nesovice, p.č.760/23, k.ú. Nesovice 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

9. Iniciační dopis k pozemku parc.č. 1755/1 

Předložen Iniciační dopis k pozemku parc.č. 1755/1- připojení nově vznikající parcely na 

komunikaci. Obec zajistila kontakt mezi SÚS a majiteli pozemků – z tohoto jednání vyplyne další 

postup. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí tyto informace. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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10. Čestné prohlášení a Dodatek č. 2 k smlouvě č. 17030164 – Respono a.s.  
a) Předloženo Čestné prohlášení obce, že odpady katalogových čísel 20 03 01 Směsný komunální 

odpad, 20 03 02 Odpad z tržišť, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 07 Objemný odpad jsou předávány 

výhradně provozovateli skládky RESPONO, a.s., IČZ: CZB00339. 

Návrh usnesení č. 10a 

Zastupitelstvo obce schvaluje Čestné prohlášení obce, že odpady katalogových čísel 20 03 01 

Směsný komunální odpad, 20 03 02 Odpad z tržišť, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 07 Objemný 

odpad jsou předávány výhradně provozovateli skládky RESPONO, a.s., IČZ: CZB00339.Výsledek 

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

Usnesení č. 10a bylo schváleno 

b) Předložen Dodatek č. 2 k smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního 

odpadu a elektrozařízením číslo 17030164 s Respono a.s. Vyškov – změna ceníku. 

Návrh usnesení č. 10b 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními 

složkami komunálního odpadu a elektrozařízením číslo 17030164 s Respono a.s. Vyškov. 

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

Usnesení č. 10b bylo schváleno 

 

 

 

11. Pošta 
- DSO Mezihoří – schválená dotace na mobiliář – párty stan a pivní sety 

- prezentace krajských dotačních titulů – Brno, kino Scala 18.1.2022 

 

 

12. Diskuse a závěr 

- plánovaný zimní prořez stromů – velká lípa NZ + školka 

- hlášení o odpadech – předat na obec množství odevzdaného odpadu za rok 2021(místní organizace) 

- veřejnost – nahlašovat závady v tělocvičně po cvičení na obec nebo ředitelce ZŠ 

-ostatky – pokud pandemická situace dovolí – 26. 2. 2022 (pořádá hodová chasa) 
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod. 

 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

 

 

 

 

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

    

Ověřovatelé zápisu:          Andrea Kupková            ………………………………... 

 

                                          Jan Wolf                         …..……………………………. 

 

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

    

 

 

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 19. 01. 2022 


