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USNESENÍ  Z  XXXI. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 29.1.2018  

  

Usnesení č. 31/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele, zapisovatele 

zápisu a program jednání. 

Usnesení č. 31/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje kupní smlouvu na p.č. 784 o 

výměře 30m2 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 31/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice potvrzuje platnost původní smlouvy za 

stočné a nesouhlasí s úlevou pro chalupáře.  

Usnesení č. 31/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje zahájení výběrového řízení na 

projektovou dokumentaci pro výstavbu rodinných domů pro lokalitu B5 – Újezd a pověřuje 

starostku provedením výběrového řízení malého rozsahu dle schválené směrnice o zadávání 

veřejné zakázky malého rozsahu. 

Usnesení č. 31/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s vypracováním projektu na 

kanalizaci v části obce Chmelínek a pověřuje paní starostku provedením výběrového řízení 

malého rozsahu dle schválené směrnice o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu. 

Usnesení č. 31/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s prodloužením funkce ředitele 

Mateřské školy, příspěvkové organizace na dalších 6 let. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 3.  rozpočtové opatření č. 12/2018. 

v bodě č. 5.  kupní smlouvu par.č.785/1 a bod se odkládá do příštího zasedání. Možná směna 

pozemku. 

v bodě č. 6. Zaslání smlouvy o odvádění a čistění odpadních vod k prozkoumání do společnosti 

D.A.S. 

v bodě č. 11 přesunutí bodu o odkupu pozemku p.č.785/1 a p.č. 449 na příští zastupitelstvo. 

v bodě č. 12  zpracování 3D modelu zastavovací studie v lokalitě B - Újezd. 

v bodě č. 13 informaci o krojovaném plese. 

v bodě č. 14  informaci o změnách stavby Mateřské školy, příspěvkové organizace a nemá k těmto 

změnám žádné námitky. 
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v bodě č. 15  informaci o sběrném dvoru. 

v bodě č. 16  informaci o Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020. 

v bodě č. 17  zprávu kontrolního výboru za rok 2017. 

v bodě č. 18  informaci o poště Partner. 

v bodě č. 19  informaci o zdravotním středisku. 

v bodě č. 20  informaci o nesvítícím světle na řadovce. 

 

 

 

 

 

 


