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USNESENÍ  Z  XXX. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 11.12.2017  

  

Usnesení č. 30/1/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele, zapisovatele 

zápisu a program jednání. 

Usnesení č. 30/2/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje paní starostku Vlastu Mokrou 

provedením posledního rozpočtového opatření. 

Usnesení č. 30/3/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje jmenování hlavní inventarizační 

komise a dílčích inventarizačních komisí.  

Usnesení č. 30/4/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočet obce na rok 2018 ve 

výši příjmů 13.681.200,-Kč, výše výdajů 11.481.200,-Kč a financování 2.200.000,-Kč. 

Usnesení č. 30/5/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje střednědobý výhled obce na 

roky 2019 – 2023. 

Usnesení č. 30/6/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje sídlo spolku Násedlováček na 

č.p. 129. 

Usnesení č. 30/7/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje hostování lunaparku v roce 

2018. 

Usnesení č. 30/8/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje věcné břemeno na parc. č. 

2355/2, 2353/1, 2353/2, 84/1, 2300/14, 785/1 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 30/9/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje dodatek č.1 k Pachtovní 

smlouvě č.64 ze dne 1.10.2015 a pověřuje paní starostku podpisem dodatku č.1 k Pachtovní 

smlouvě č. 64. 

Usnesení č. 30/10/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje cenovou nabídku inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 30/11/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar pro MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu ve výši 16.980,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 30/12/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vytvoření nových 

internetových stránek a aplikací pro obec a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy s firmou 

Obce na webu s.r.o. 

Usnesení č. 30/13/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje uzavření právní ochrany pro 

obec – DAS a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 30/14/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje koncept kroniky za rok 2016. 

Usnesení č. 30/15/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice podporuje další kroky směřující ke 

zrušení místní dráhy Čejč – Uhřice u Kyjova a využití pozemků po trase dráhy k novému 
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atraktivnímu turistickému projektu vedoucí k rozvoji tohoto území, například vybudování 

cyklostezky. 

Usnesení č. 30/16/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice a Česká pošta se dohodli o ukončení 

dočasného užívání majetku ze dne 18.11.1980 ke dni 31.1.2018. Zastupitelstvo obce Násedlovice 

pověřuje paní starostku podpisem této dohody. 

Usnesení č. 30/17/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice stanovuje od 1.1.2018 svým neuvolněným 

členům za výkon funkce novou výši odměny za měsíc. 

Usnesení č. 30/18/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí se stavebními úpravami Pošty a 

obecního úřadu a pověřuje paní starostku objednáním stavebních prací dle Směrnice o zadávání 

zakázek malého rozsahu. 

Usnesení č. 30/19/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočet Mateřské školy 

Násedlovice, příspěvkové organizace na rok 2018 ve výši příjmů v částce 2.566.000,-Kč a výši 

výdajů v částce 2.566.000,-Kč. 

Usnesení č. 30/20/2017 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje střednědobý výhled Mateřské 

škola Násedlovice, příspěvkové organizace. 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 3.  rozpočtové opatření č. 10/2017 a č.11/2017. 

v bodě č. 10 B.  kupní smlouvu na odkup parc.č.2300/14 a 758/1 a tento bod přesouvá 

k projednání na příští zasedání zastupitelstva. 

v bodě č. 15. informaci o zpívání u vánočního stromu. 

v bodě č. 16 informaci o průběhu stavby MŠ. 

v bodě č. 22A  rozpočet DSO Severovýchod na rok 2018. 

v bodě č. 22B střednědobý výhled DSO Severovýchod na roky 2019-2021. 

v bodě č. 23  rozpočet Mikroregionu Ždánicko na rok 2018. 

v bodě č. 24  žádost o odkup pozemku firmou PS Plast a projednání se přesouvá na příští 

zastupitelstvo. 

v bodě č. 25  žádost o odkup pozemku firmou AUTOSERVIS Blahutka a projednání se přesouvá na 

příští zastupitelstvo. 

v bodě č. 28  informaci o zastavovací studii v části obce Chmelínek. 

 

 

 


