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USNESENÍ  Z  XXVI. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 27.6.2017  

  

Usnesení č. 26/1/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele, zapisovatele 

zápisu a program jednání. 

Usnesení č. 26/2/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s celoročním hospodařením obce 

a schválilo závěrečný účet za rok 2016 s výhradou. Obec přijímá nápravná opatření. 

Usnesení č. 26/3/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schválilo smlouvu č.1030036232/001 o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na NN p. Hrabovský a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy.  

Usnesení č. 26/4/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje vyvěšením zastavovací studie č.3 

na úřední desku a budoucí stavebníci se přihlásí na obecním úřadu. 

Usnesení č. 26/5/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nájemní smlouvu na nebytové 

prostory v budově č.37 o výměře 15 m2 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 26/6/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vítěze výběrového řízení na 

zhotovitele stavby „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II“ nejvhodnější nabídku 

dodavatele STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Hodonín s nabídkovou cenou 12.894.504,- Kč bez DPH a 

pověřuje paní starostku podpisem smlouvy, pokud se nikdo neodvolá a firma doplní reference 

Usnesení č. 26/7/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vítěze výběrového řízení 

dodavatele na stavbu „Revitalizace veřejného osvětlení obce Násedlovice“ firmu MKK lightservis, 

s.r.o., Ostrava-Zábřeh s částkou 1.036.630,- Kč bez DPH jako nejvhodnější a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy v případě, že se do 15 dnů nikdo neodvolá. 

Usnesení č. 26/8/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 

0423518469 a pověřuje paní starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č. 26/9/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s přijetím dotace pro jednotku 

SDH ve výši 84.000,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 26/10/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s finančním příspěvkem pro 

jednotku SDH Násedlovice pro děti na tábor ve výši 5.000,- Kč a pověřuje paní starostku 

podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 26/11/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje, že místem pro konání 

svatebních obřadů v obci Násedlovice je kterékoliv místo v jejím správním obvodu a svatební 

obřady se mohou konat, kterýkoliv den v týdnu. 

Usnesení č.26/12/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s objednáním likvidace kalů u 

firmy VaK Hodonín 
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Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 4.  rozpočtové opatření č. 4/2017. 

v bodě č. 5.  informaci o zpracování architektonické studie „Bydlení pro seniory“ a bod se odkládá k 

projednání na zastupitelstvu v září 2017. 

v bodě č. 6.  informaci o Poště Partner a po upřesnění všech podmínek bude rozhodnuto na 

příštím zasedání zastupitelstva obce. 

v bodě č. 8.  informaci o projektové dokumentaci „Násedlovice, rozš. NN, Hrabovský“ a nemá žádné 

připomínky. 

v bodě č. 10. informaci o přípravách náhradních prostor MŠ Násedlovice. Paní ing.arch. Petra 

Kollárová informovala o průběhu pasportu administrativní budovy na č.p.37. Pasport bude následně 

odeslán projektantovi PBŘ.. 

v bodě č. 11. informaci o přípravách projektu stavebních úprav chodníku na Chmelínku. 

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. 19. informaci o dětském folklorním souboru Násedlováček. Volba vedoucího bude 

rozhodnuta v září. 

v bodě č.20 informaci o nacenění opravy místních komunikací. 

v bodě č.23 rezignaci pana Josefa Lojana na funkci místostarosty a nová volba místostarosty proběhne 

na příštím zastupitelstvu. 

 

 


