
                                                                  Usnesení z XXXII. zasedání zastupitelstva ze dne 12.3.2018 

USNESENÍ  Z  XXXII. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 12.3.2018  

  

Usnesení č. 32/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele, zapisovatele 

zápisu a program jednání. 

Usnesení č. 32/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě SOD 

17-218 a pověřuje paní starostku podpisem Dodatku č.1. 

Usnesení č. 32/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí se směnou pozemku par.č. 

777/54, 777/75 a 777/42 o celkové výměře 72 m2 a pověřuje paní starostku vyvěšením záměru.  

Usnesení č. 32/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s příspěvkem do tombole a 

osvobozením nájmu na KD na ostatkovou zábavu 10.2.2018 a osvobozením nájmu za areál za 

KD na letní noc 30.6.2018. 

Usnesení č. 32/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje osvobození od poplatku za 

loveckého psa dle seznamu, majitel psa musí doložit kopii osvědčení o složení zkoušky z výkonu 

loveckého psa. 

Usnesení č. 32/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného 

břemene č.: HO-014330047667/003 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 32/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí se smlouvou o zřízení věcného 

břemene č.: HO-014330047756/004 a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 32/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s osvobozením nájmu na KD na 

tančírnu (21.4.2018) a divadelní představení (datum bude upřesněn). 

Usnesení č. 32/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s osvobozením nájmu na budovu 

č.p.37 na pořádání příměstského tábora 14 dní v měsíci srpnu. 

Usnesení č. 32/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje cenovou nabídku na nové 

rozvaděče na veřejné osvětlení. 

Usnesení č. 32/11/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nový ceník placených služeb a 

poplatků v knihovně. 

Usnesení č. 32/12/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje údržbu na víceúčelovém 

sportovišti a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy a souhlasí s žádostí o posouzení na 

kompletní údržbu. 

Usnesení č. 32/13/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje umístění zásypu a posedu na 

pozemku obce parc. č. 1250/58 a oznámí firmě ZEMAS a.s. tuto skutečnost. 

 

 



                                                                  Usnesení z XXXII. zasedání zastupitelstva ze dne 12.3.2018 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 3.  odložení bodu. 

v bodě č. 4.  informaci o zadání projektové dokumentace pro výběrové řízení na výběr zhotovitele a 

zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

v bodě č. 5 přesunutí bodu do příštího zastupitelstva. 

v bodě č. 6 přesunutí bodu do příštího zastupitelstva. 

v bodě č. 11  nabídku externího defibrilátoru pro občany. 

v bodě č. 12 informaci o podaných žádostech o dotace pro JSDH, knihovnu a na kulturní dům. 

v bodě č. 21  zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017. 

v bodě č. 22  plánované kulturní akce v obci v roce 2018. 

v bodě č. 23 změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek: 0-24.999,-Kč ……… průzkum trhu a 

rozhoduje paní starostka 

25.000,-Kč – 49.999,- Kč …….. průzkum trhu a rozhoduje zastupitelstvo obce 

50.000,-Kč – 399.999,-Kč …….. tři nabídky a rozhoduje zastupitelstvo. Novou směrnici zpracuje pan 

Josef Lojan a předloží návrh ke schválení. 

v bodě č. 24  střednědobý výhled DSO Mikroregionu Ždánicko na roky 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 


