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

58.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 27.04. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti KD

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Nesovice bylo zahájeno v 17 hodin starostou obce p. Vítězslavem
Reškou.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Smlouva o výpůjčce mobiliáře – Svazek obcí Mezihoří
Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6.3.2015
Čipování sběrných nádob na komunální odpad, informace občanům
Pošta
Diskuse a závěr

1

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pan Vladimír Mikulášek a pan Miroslav Syřiště,
zapisovatelkou paní Michaela Budíková. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele pana Vladimíra Mikuláška a pana Miroslava
Syřiště, zapisovatelkou paní Michaelu Budíkovou.
Výsledek hlasování: Pro:5 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem a vyzval k doplnění. Nebyl doplněn žádný bod.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO.
Výsledek hlasování: Pro: 5 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: 5 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Smlouva o výpůjčce mobiliáře – Svazek obcí Mezihoří
Předložena Smlouva o výpůjčce mobiliáře, Svazek obcí Mezihoří jako půjčitel, obec Nesovice jako
vypůjčitel – mobiliář zakoupený v rámci projektu „Doplnění mobiliáře pro SO Mezihoří“
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce mobiliáře s SO Mezihoří.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 2 – na vědomí
Předloženo rozpočtové opatření č. 2, schváleno dne 12.4.2022 starostou obce. Navýšení příjmů o
222.000,- Kč ( vratka výpůjčky SO Mezihoří, přeplatky energií) a rozpuštění do výdajů ve výši
222.000,- Kč ( dar farnosti Milonice, úprava DPH, opravy koupaliště, energie) viz. příloha č. 2.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro:5 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6.3.2015
Předložena Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6.3.2015
s TextilEco a.s. Praha – mění se typ a počet umístěných kontejnerů a ruší se úplata za umístění.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
uzavřené dne 6.3.2015 s TextilEco a.s. Praha.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Čipování sběrných nádob na komunální odpad, informace občanům
Starosta vysvětlil, proč probíhá akce čipování sběrných nádob na komunální odpad:
V souvislosti s vydáním nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. se i naše obec připravuje na
různé změny, které s sebou tento zákon přináší. Mimo jiné tím, že díky čipům na nádobách bude mít
obec detailní přehled o tom, kolik odpadu obec vyprodukuje, což je zásadní pro platbu za likvidaci
odpadu. Jednou z hlavních změn, které zákon přináší je zvyšování poplatku za ukládání odpadů na
skládky, a to ze současných 800 Kč za tunu v roce 2021 až na 1 850 Kč v roce 2029. Pro každý rok
lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí slevu, která letos činí 500 Kč za tunu v případě, že se obec
vejde do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit
pro rok 2022 činí 190 kg za obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na
120 kg v roce 2029). Přesným vážením a evidencí komunálního odpadu lépe dosáhneme na tzv.
třídící slevu pro naši obec dle odpadového zákona a nižšího poplatku za skládkovné.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
8. Pošta
- žádost o pronájem NB v čp. 172 podala p. Kovářová – současný nájemce prostor kosmetiky končí
k 30.6.2022, bude vyvěšen záměr k pronájmu těchto NB
- oddíl fotbalu – žádost o sečení trávy na hřišti 2x týdně – k projednání na příštím ZO
- cesta Letošov – Nevojice – náhradní komunikace za zrušený přejezd – dvě možnosti uspořádání –
rozšíření stávající cyklostezky pro smíšený provoz nebo vybudování komunikace pro vozidla vedle
stávající cyklostezky, což je prostorově náročnější varianta – k projednání na příštím ZO
9. Diskuse a závěr
- do diskuse se nikdo nezapojil
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.00 hod.
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočtové opatření č. 2

Zapsala:

Michaela Budíková

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Mikulášek

………………………………...

Miroslav Syřiště

…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 28.04.2022
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