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USNESENÍ  Z  XXV. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 25.5.2017  

  

Usnesení č. 25/1/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele, zapisovatele 

zápisu a program jednání. 

Usnesení č. 25/2/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výsledek výběrového řízení, 

jako nejvhodnější nabídku dodavatele na „Pořízení velkokapacitní cisternové automobilové 

stříkačky“ WISS Halenkovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější a pověřuje 

paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 25/3/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku obce za rok 

2016. 

Usnesení č. 25/4/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 

Násedlovice, příspěvkové organizace za rok 2016. 

Usnesení č. 25/5/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje provedení sadbových úprav v obci 

Násedlovice a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 25/6/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje přijetí dotace z programu EFEKT a 

pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dotaci. 

Usnesení č. 25/7/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje úpravy dětského hřiště za KD, 

jedná se o konstrukce z vrbiček a dvě hopsadla. 

Usnesení č. 25/8/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Program rozvoje obce 

Násedlovice. 

Usnesení č. 25/9/17 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje veřejnoprávní smlouvy na 

spolufinancování sociálních služeb ve výši 31.827,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 25/10/17 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na 

rybářské závody. 

Usnesení č. 25/11/17 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje konání mezinárodních 

automobilových závodů do vrchu ve dnech 30.6.-2.7.2017. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 6.  rozpočtové opatření č.3/2017.. 
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v bodě č. 7.  informaci o studii na pečovatelské byty a odkládá projednání do příštího zasedání 

zastupitelstva obce. 

v bodě č. 8.  informaci o příjezdu komise Vesnice roku a pan Josef Puk a pan Michal Vodička se 

dobrovolně přihlásili k účasti na prezentaci obce a paní Ing. Arch. Petra Kollárová byla požádána, aby 

prezentovala komisi okolí obecního úřadu, projekt rekonstrukce mateřské školy a zastavovací studii 

pro výstavbu rodinných domů. 

v bodě č. 9.  konání dětského dne. 

v bodě č. 10. informaci o Evropě pro občany. 

v bodě č. 11. informaci o zastavovací studii, výkresy budou doplněny regulativy a vyvěšeny na 

stránkách obce a v prostorách obecního úřadu. 

v bodě č. 15. informaci o připravovaných pozemkových úpravách. Pan místostarosta zašle připravený 

materiál na obecní úřad a majitelům, které není možné osobně navštívit se toto zašle k odsouhlasení a 

zastupitelé obce navštíví občany ve svých obvodech a požádají je o souhlas se zahájením 

pozemkových úprav. 

v bodě č. 20. informaci o náhradních prostorách pro MŠ. 

 

 


