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USNESENÍ  Z  II. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 20.11.2018  

 

Usnesení č. 2/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 2/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje pořízení zvukového 

záznamu ze zasedání zastupitelstva obce Násedlovice. 

Usnesení č. 2/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje určení pravomoci k 

rozpočtovým opatřením paní starostku Vlastu Mokrou. 

Usnesení č. 2/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočtové opatření 

č.10/2018. 

Usnesení č. 2/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu na projektovou 

dokumentaci na akci „Násedlovice – kanalizace, lokalita B4 – Újezd“ a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje hostování lunaparku na 

hody 2019. 

Usnesení č. 2/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje navýšení kapacity 

Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové organizace na 45 dětí. 

Usnesení č. 2/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje hlavní a dílčí 

inventarizační komise. 

Usnesení č. 2/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje přijetí finančního daru 

za účast v krajském kole „Vesnice roku“ a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje pronájem budovy „Ve 

dvoře“ na dny 7.8.12.2018 na soustředění dětí spolku Šohajíček. 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 4 jednací řády a odkládá k projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

v bodě č. 6  rozpočtové opatření č. 8 a 9/2018. 

v bodě č. 8 informaci o návrhu rozpočtu na rok 2019 

v bodě č. 9  informaci o návrhu střednědobého výhledu na rok 2020-2024. 



                                                                  Usnesení z II. zasedání zastupitelstva ze dne 20.11.2018 

v bodě č. 10  informaci o návrhu rozpočtu Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové 

organizace. 

v bodě č. 11 informaci o návrhu střednědobého výhledu Mateřské školy Násedlovice, 

příspěvkové organizace 

v bodě č. 13 návrh pana Vojtěcha Kopečka na snížení výměry parcel k jednotlivým domům. 

v bodě č. 18 informaci o zpravodaji obce 

v bodě č. 20 žádost o omluvu 

v bodě č. 21 informaci o kácení lip 

v bodě č. 22 informaci o psaní kroniky 

v bodě č. 23 informaci o chodu obecního úřadu 

 

 


