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

59.
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice,
konaného dne 18.05. 2022 od 17 hod. v zasedací místnosti KD

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

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

Program:
Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola úkolů z předchozího ZO
Delegování na Valnou hromadu společnosti Respono, a.s. dne 7.6.2022
Žádost o vyjádření a souhlas – stavba „RD NESOVICE Letošov č.p. 4, parc.č. st. 5, k.ú.
Letošov – změna stavby před dokončením“
6.
Žádost o vyjádření na akci „Litava, Nesovice č. km 42,015 – 42,980 – Úprava koryta“
10. Pošta
11. Diskuse a závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Doplnění:
7. Návrh na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku – ZŠ a MŠ
Nesovice
8. Žádost o vyjádření – novostavba RD parc.č. 2014/1 k.ú. Letošov
9. Žádost o prodej dílu parcely u RD Letošov 58
Body Pošta a Diskuse označeny jako 10. a 11.
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1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Mgr. Andrea Kupková a pan Mgr. Michal Kupka,
zapisovatelkou paní Naděžda Šafářová. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Nesovice schvaluje ověřovatele paní Mgr. Andreu Kupkovou a pana Mgr.
Michala Kupku, 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. Návrh doplnit jako bod 7. Návrh
na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku – ZŠ a MŠ Nesovice, bod 8.
Žádost o vyjádření – novostavba RD parc.č. 2014/1 k.ú. Letošov a bod 9. Žádost o prodej dílu
parcely u RD Letošov 58. Body Pošta a Diskuse budou označeny jako 10. a 11.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje program ZO s doplněným bodem 7. Návrh na převedení finančních
prostředků – zlepšení hospodářského výsledku – ZŠ a MŠ Nesovice, bodem 8. Žádost o vyjádření –
novostavba RD parc.č. 2014/1 k.ú. Letošov a bodem 9. Žádost o prodej dílu parcely u RD Letošov
58. Body Pošta a Diskuse budou označeny jako 10. a 11.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola úkolů z předchozího ZO
- Záměr na pronájem nebyt. prostor v domě č.p. 172 Nesovice – vyvěšen
- sečení fotbalového hřiště – sjednána DPP na sečení
- cesta Letošov – Nevojice – bylo zasláno vyjádření
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Nesovice bere na vědomí tyto informace.

4. Delegování na Valnou hromadu společnosti Respono, a.s. dne 7.6.2022
Zastupitelstvo obce deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Vítězslava Rešku jako zástupce a pana Karla Kupku
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k
zastupování obce Nesovice na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612 dne
7.6.2022.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Vítězslava Rešku jako zástupce a pana Karla Kupku
jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k
zastupování obce Nesovice na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., IČ 49435612 dne
7.6.2022.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5. Žádost o vyjádření a souhlas – stavba „RD NESOVICE Letošov č.p. 4, parc.č. st. 5, k.ú.
Letošov – změna stavby před dokončením“
Předložena žádost o vyjádření z titulu účastníka řízení dle § 94 zákona č. 183/2006 Sb. a o souhlas
dle § 184a zákona č. 183/2006 Sb v rámci záměru stavby „RD NESOVICE Letošov č.p. 4, parc.č. st.
5, k.ú. Letošov – změna stavby před dokončením“ pro účely vydání společného povolení.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Nesovice souhlasí se stavbou „RD NESOVICE Letošov č.p. 4, parc.č. st. 5, k.ú.
Letošov – změna stavby před dokončením“ pro účely vydání společného povolení dle přiložené
projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Žádost o vyjádření na akci „Litava, Nesovice č. km 42,015 – 42,980 – Úprava koryta“
Předložena žádost o vyjádření na akci „Litava, Nesovice č. km 42,015 – 42,980 – Úprava koryta“ za
účelem úpravy průtočného profilu koryta toku.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje akci „Litava, Nesovice č. km 42,015 – 42,980 – Úprava koryta“ za
účelem úpravy průtočného profilu koryta toku.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Návrh na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku – ZŠ a MŠ
Nesovice
Předložen návrh na převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Nesovice do rezervního fondu a fondu odměn.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků – zlepšení hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Nesovice do rezervního fondu a fondu odměn.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno

8. Žádost o vyjádření – novostavba RD parc.č. 2014/1 k.ú. Letošov
Předložena žádost o souhlas s udělením výjimky ke stavebnímu záměru „Novostavba RD na par.č.
2014/1 v k.ú. Letošov“ dle přiložené dokumentace.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky ke stavebnímu záměru „Novostavba RD na par.č.
2014/1 v k.ú. Letošov“ dle přiložené dokumentace. Bude vybudována ještě jedna kontrolní šachta,
druhý vodoměr pro nové RD bude ve stávající šachtě.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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9. Žádost o prodej dílu parcely u RD Letošov 58
Předložena Žádost o prodej dílu parcely u RD Letošov 58 parc.č 1569/1 a parc.č. 62, celkem o
výměře cca 48 m2 z důvodu opravy po digitalizaci.
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dílu parcely u RD Letošov 58 parc.č 1569/1 a parc.č. 62,
celkem o výměře cca 48 m2 z důvodu opravy po digitalizaci. Cena bude upřesněna na příštím
zasedání zastupitelstva obce Nesovice.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10. Pošta
- Oznámení občanům k projektu kabelizace západní části návsi v Letošově - distribuce do schránek
dotčených objektů

11. Diskuse a závěr
- chodníky v Letošově
- problematika odpadového hospodářství – čipování nádob na komunální odpad, třídění, množství
odpadu
- koupaliště – otevření pravděpodobně od 15.6.2022
- příspěvky do Zpravodaje – zaslání na email obce do 10.6.2022
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Po projednání všech bodů p. starosta Vítězslav Reška zasedání ukončil v 18.30 hod.

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Zapsala:

Naděžda Šafářová

……………………………….

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Andrea Kupková

………………………………...

Mgr. Michal Kupka

…..…………………………….

Vítězslav Reška

…...…………………………….

Starosta obce:

Zápis vyhotoven dne: 25.05.2022
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