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USNESENÍ  Z  III. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 11.12.2018  

 

Usnesení č. 3/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 3/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje pořízení zvukového 

záznamu ze zasedání zastupitelstva obce Násedlovice. 

Usnesení č. 3/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočet obce na rok 

2019 ve výši příjmů 14.911.100,- Kč, výše výdajů 12.861.100,- Kč a výše financování 

2.050.000,- Kč. 

Usnesení č. 3/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje střednědobý výhled 

rozpočtu obce na období 2020 – 2024. 

Usnesení č. 3/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočet Mateřské školy 

Násedlovice, příspěvkové organizace na rok 2019 ve výši příjmů 2.905.000,- Kč a výše 

výdajů 2.905.000,- Kč. 

Usnesení č. 3/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje střednědobý výhled 

rozpočtu Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové organizace na období 2020 – 2021. 

Usnesení č. 3/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice bere informaci na vědomí a 

schvaluje nákup programu pro elektronizaci veřejných zakázek. 

Usnesení č. 3/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vypracování návrhů od 

tří projektantů na projektovou dokumentaci na zasíťování lokality Újezd B5 a zmenšení 

velikosti parcel. 

Usnesení č. 3/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti na MMR 

na místní komunikaci „Pod sklepy“. 

Usnesení č. 3/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje navýšení nájmu za 

kulturní dům. 

Usnesení č. 3/11/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

z MMR na obnovení herních prvků na třech dětských hřištích. 

Usnesení č. 3/12/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

z MMR na obnovu hřbitovní zdi, márnice a prostory hřbitova. 

Usnesení č. 3/13/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

z MMR na opravu sochy sv. Jana. Výše dotace je 70 %. 
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Usnesení č. 3/14/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

z MMR na opravu víceúčelového sportoviště za kulturním domem. Výše dotace je 70%. 

Usnesení č. 3/15/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje kácení dvou lip na 

Chmelínku. 

Usnesení č. 3/16/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje jednací řád 

zastupitelstva obce dle návrhu č.1. 

Usnesení č. 3/17/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje paní starostku Vlastu 

Mokrou provedením posledního rozpočtového opatření. 

Usnesení č. 3/18/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje osvobození poplatku za 

psa dle z.č. 449/2001 Sb. 

Usnesení č. 3/19/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje osvobození od poplatku 

za pronájem kulturního domu a schvaluje příspěvek do tomboly. 

Usnesení č. 3/20/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje peněžitý příspěvek ve 

výši 5.000,- Kč na hudební produkci. 

Usnesení č. 3/21/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výběrové řízení malého 

rozsahu na opravu žaluzií v budově OÚ. Vybírá firmu TOP STYL INTERIER z 

Vyškova o nabídkové ceně ve výši 37.659,- Kč. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 13 informaci o hodech a Kateřinské zábavě. 

 

v bodě č. 16  rozpočtové opatření č. 11/2018. 

v bodě č. 18 rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Severovýchod. 

v bodě č. 19  rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Ždánicko. 

v bodě č. 20  informaci o rozdělení obvodů obce zastupitelům. 

v bodě č. 23 informaci o finančním výboru. 

v bodě č. 24 informaci o proplacení 3.etapy MŠ z IROP, informaci o Tříkrálové sbírce 5.1.2019, 

informaci o zpravodaji, informaci o zpívání u vánočního stromu a informaci o vánočním koncertu 

Slovácké kapely Romana Horňáčka z Rohatce v KD. 

 


