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USNESENÍ  Z  XXXIV. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 31.5.2018  

 

Usnesení č. 34/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání. 

Usnesení č. 34/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele a zapisovatele 

zápisu. 

Usnesení č. 34/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje směnnou smlouvu mezi 

obcí Násedlovice a ing. Martinem Bravencem a pověřuje paní starostku podpisem 

směnné smlouvy. 

Usnesení č. 34/4/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě 

SoD č.17-218 na základě provedené kontroly TDI a pověřuje paní starostku podpisem 

dodatku. 

Usnesení č. 34/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu JMK – „Příjemné prostředí pro naše čtenáře“ a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 34/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu JMK – „Místo pro setkání“ a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 34/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výsledek výběrového 

řízení na zateplení zdravotního střediska firmou STAVEBNÍ PLUS a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy o dílo na zateplení zdravotního střediska. 

Usnesení č. 34/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vypsání nového 

výběrového řízení na inženýrské sítě v lokalitě B5 Újezd. 

Usnesení č. 34/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 

ve výši 31.100,-Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 34/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nejvýhodnější nabídku 

výběrového řízení na regály pro knihovnu a to nabídku firmy Truhlářství Večeřa a 

pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 34/11/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nejvýhodnější nabídku 

výběrového řízení na výrobu stolů pro kulturní dům a to nabídku firmy Truhlářství 

Večeřa v částce 211.050,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy o dílo. 
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Usnesení č. 34/12/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční příspěvek ve 

výši 1.000,- Kč pro ZO ČSV Žarošice na dofinancování dotace na výsadbu medonosných 

rostlin a dřevin v obci. 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 10  informaci o zabezpečení požární ochrany pro obec Želetice. 

v bodě č. 11 nutnost zpracování plánu rozvoje sportu. 

v bodě č. 12  informaci o veřejném projednávání „Změny č.1 Územního plánu obce 

Násedlovice“. 

v bodě č. 13  informaci o komisi Vesnice roku 2018, která nás navštíví 7.6.2018 v době od 

11.30 do 13.30 hodin. 

v bodě č. 14 informaci o problémech s kanalizací v části obce Chmelínek. Bude řešeno 

v rámci rekonstrukce kanalizace v této části obce. 

 

 

 

 

 

 


