
                                                                  Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva ze dne 22.10.2019 

USNESENÍ  Z  XI. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 22.10.2019  

 

Usnesení č. 11/1/2019  -Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 -Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje program jednání. 

Usnesení č. 11/2/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 11/3/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje finanční dar pro SDH Násedlovice (Mladé hasiče) ve výši 10.444,- 

Kč a pověřuje paní starostku podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 11/4/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje změnu technického řešení investiční akce TJ Moravia a pověřuje 

paní starostku podpisem dodatku k veřejnoprávní smlouvě. 

Usnesení č. 11/5/2019 - Výsledek hlasování pro 3 - proti 4 (Mokrá Vlasta, Večeřa František, 

Zegota Tomasz, Kopeček Vojtěch) - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce Násedlovice 

neschvaluje usnesení návrhu bezplatného převedení pozemku v majetku obce na TJ 

Moravia. 

Usnesení č. 11/6/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0- Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje zřízení věcného břemene pro přípojku NN Hovězák a pověřuje 

paní starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Usnesení č. 11/7/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje přijetí dotace – finančního daru ve výši 160.000,- Kč z JMK z 

akce Vesnice roku 2019 a pověřuje paní starostku podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 11/8/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje kupní smlouvu na parc.č. 449 v k.ú. Násedlovice a pověřuje paní 

starostku podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 11/9/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 – Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje zrušení OZV č. 3/2010 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Usnesení č. 11/10/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 -Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje kupní smlouvu na nově vzniklou parc. č. 780/23 o výměře 

228 m2 v k.ú. Násedlovice a pověřuje paní starostku podpisem kupní smlouvy. 
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Usnesení č. 11/11/2019 - Výsledek hlasování pro 5 - proti 0  - zdržel se 2 (Lojan Josef, 

Svoboda Věroslav) - Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje opravu tří úseků místní 

komunikace a pověřuje paní starostku potvrzením objednávky. 

Usnesení č. 11/12/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo 

obce Násedlovice schvaluje smlouvu na finanční dar ve výši 20,- Kč na občana na 

činnost MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 4 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 5 rozpočtové opatření č. 7/2019. 

 

v bodě č. 14 informaci o kanalizaci v části Chmelínek. 

 

v bodě č. 16 informaci o schválení dotace na „Protipovodňová opatření v obci Násedlovice 

pro rok 2020-2021. 

 

v bodě č. 17 pověření finančního výboru sestavením rozpočtu obce pro rok 2020 a aktualizací 

obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. 

v bodě č. 18 poděkování všem, kdo se zapojili do zdárného průběhu již proběhlých akcí a 

prosbu pana Zegoty s pomocí zabezpečení akce Rej světlušek, který proběhne 25.10.2019. 

v bodě č. 20 informaci o zveřejňování fotografií z akcí spolků na webu obce – max. 10 ks 

fotografií a stručný popis (max. 226 znaků vč.mezer). schvaluje opravu tří úseků místní 

komunikace a pověřuje paní starostku potvrzením objednávky. 

 


