
                                                                  Usnesení z X. zasedání zastupitelstva ze dne 9.9.2019 

USNESENÍ  Z  X. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 9.9.2019  

 

Usnesení č. 10/1/2019  -Výsledek hlasování pro 8-proti 0 -zdržel se 0 -Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 10/2/2019 - Výsledek hlasování pro 8-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019 a navyšuje rozpočet obce o 

1.806.000,- Kč jak v příjmech, tak i ve výdajích. 

Usnesení č. 10/3/2019 - Výsledek hlasování pro 8-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje Základní organizaci Českého svazu včelařů Žarošice finanční dar 

1.000,- Kč na nákup medonosných dřevin. 

Usnesení č. 10/4/2019 - Výsledek hlasování pro 8-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje přípojku NN Komárek a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053723/001. 

Usnesení č. 10/5/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje rozšíření přípojky NN Tylšar a pověřujeme paní starostku 

podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053031/001. 

Usnesení č. 10/6/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0- Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje smennou smlouvu na pozemky p.č.1912/10, 1912/28 a 1912/231 

k.ú. Násedlovice v majetku obce za pozemek p.č. 1751/583 v k. ú. Násedlovice ve 

vlastnictví firmy Zemas a.s. a pověřuje paní starostku podpisem směnné smlouvy. 

Usnesení č. 10/7/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje na základě výběrového řízení výběr firmy SWIETELSKY 

stavební s.r.o. s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 2.853.984,12 Kč a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 10/8/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje zpracování návrhu na výstavbu 16 rodinných domů dle studie 

paní Petry Kollárové firmou Stemio. 

Usnesení č. 10/9/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 – Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje podání výpovědi firmě Zemas a.s. z nájmu pozemků pro 

výstavbu rodinných domů Újezd B5. 

Usnesení č. 10/10/2019 - Výsledek hlasování pro 8 - proti 0 - zdržel se 0 -Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 449. 
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Usnesení č. 10/11/2019 - Výsledek hlasování pro 3 - proti 2 (Mokrá Vlasta, Zegota Tomasz) - 

zdržel se 3 (Blahutka František, Kopeček Vojtěch, Večeřa František) - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice neschvaluje usnesení o vyvěšení záměru na odkup pozemků dle žádosti 

pana Blahutky. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 5/2019. 

 

v bodě č. 9 připomínky k projektu obecní zeleně v obci Násedlovice. 

 

v bodě č. 10 informaci o přihlášce do projektu „Má vlast cestami proměn“. 

 

v bodě č. 13 žádost o odkup pozemku Jankůjovi a Kollárovi. 

v bodě č. 18 poděkování všem, kdo prezentovali obec Násedlovice na Slováckém roku v 

krojích. 

v bodě č. 19 informaci o revitalizaci obecního rybníku. 

v bodě č. 20 žádost pana Zegoty k zastupitelům obce o pomoc při zajištění zdárného průběhu 

akce „Setkání bývalých pracovníků zaniklého závodu Šohaj Násedlovice“. 


