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USNESENÍ  Z  XXXIII. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 16.5.2018  

 

Usnesení č. 33/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele a zapisovatele 

zápisu. 

Usnesení č. 33/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání. 

Usnesení č. 33/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s prováděním prací na všech 

změnových listech mimo změnového listu č.19, o kterém bude rozhodnuto po předložení 

položkového rozpočtu.  

Usnesení č. 33/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje zadání výběrového řízení na 

zateplení zdravotního střediska dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Usnesení č. 33/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů, platba bude probíhat pololetně a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 33/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výsledek výběrového řízení a 

smlouvu na vybavení nábytkem MŠ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 33/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru 

České spořitelny a.s. č.0423518469 a pověřuje podpisem dodatku č.2 paní starostku. 

Usnesení č. 33/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nový knihovní řád. 

Usnesení č. 33/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o nájmu hrobového 

místa. 

Usnesení č. 33/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschválilo usnesení na záměr prodeje 

části parcely č. 785/1 a části parcely 449 panu F.B. 

Usnesení č. 33/11/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschválilo usnesení na záměr prodeje 

části parcely č. 785/1 a části parcely 449 panu ing. P.S. 

Usnesení č. 33/12/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje obnovení polních cest v 

katastru obce Násedlovice. 

Usnesení č. 33/13/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018. 

V rozpočtovém opatření dochází k navýšení o 15.004.000,-Kč na rekonstrukci a navýšení 

kapacity MŠ. 

Usnesení č. 33/14/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje hospodářský výsledek za rok 

2017 Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové organizace a jeho rozdělení do fondu rezerv ve 

výši 46.221,42Kč a do fondu odměn ve výši 16.000,-Kč. 

Usnesení č. 33/15/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje směrnici na zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostku a místostarostu podpisem směrnice. 
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Usnesení č. 33/16/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.5 k nájemní smlouvě 

ze dne 14.3.2009 s firmou Zemas a.s. a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 33/17/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční příspěvek Spolku 

Násedlováček ve výši 15.000,-Kč. 

Usnesení č. 33/18/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje začít objednávat materiál na 

dovybavení JSDH, které bude z části hrazeno z dotace. 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 4.  Výsledek výběrového řízení – zkapacitnění kanalizace v části obce Chmelínek. 

v bodě č. 5 přesunutí bodu do příštího zastupitelstva. 

v bodě č. 7 výsledek výběrového řízení na zeleň a zahradu MŠ vč.herních prvků. Vyhrála firma TR 

Antoš s.r.o. ve výši 365.480,-Kč bez DPH. 

v bodě č. 14  informaci o dotacích. 

v bodě č. 16 informaci o dětském dnu. 

v bodě č. 17  informaci o vesnici roku. 

v bodě č. 18  informaci o vyhodnocení dotazníku. 

v bodě č. 19 rozpočtové opatření č.1/2018. 

v bodě č. 20 rozpočtové opatření č.2/2018. 

v bodě č. 21 rozpočtové opatření č.3/2018. 

 

 

 

 

 

 


