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USNESENÍ  Z  XXXV. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 27.6.2018  

 

Usnesení č. 35/1/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání. 

Usnesení č. 35/2/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice určuje ověřovatele a zapisovatele 

zápisu. 

Usnesení č. 35/3/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě 

o zajištění služeb pro Českou poštu a pověřuje paní starostku podpisem Dodatku č.2 

Usnesení č. 35/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu JMK č. JMK052804/18/OKH ve výši 65.000,- Kč a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 35/5/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o dílo 

„Násedlovice – zkapacitnění kanalizace“ a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 35/6/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o zabezpečení 

požární ochrany pro obec Želetice a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 35/7/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje plán rozvoje sportu 

obce Násedlovice a pověřuje paní starostku podpisem strategického plánu a vyvěšením 

na úřední i elektronické desce. 

Usnesení č. 35/8/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku obce 

Násedlovice za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017. 

Usnesení č. 35/9/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje závěrečný účet obce 

Násedlovice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou na 

základě nichž přijímá tato opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků: 

1) Dodržování směrnice platné od 1.1.2015 o zařazování drobného dlouhodobého 

hmotného majetku. Do majetku zařazovat pořízený drobný dlouhodobý hmotný 

majetek v hodnotě od 3.000,- do 40.000,- Kč 

2) Dodržování postupu o účtování transferů podle ČÚS pro některé vybrané účetní 

jednotky č.703. Obec pořídila hasičské vozidlo z dotace v r.2017, která bude poskytnuta 

v režimu expost-jednorázově. Nebylo účtováno v r.2017 o odhadnutém investičním 

transferu na majetku. 

3) Dodržení postupu ČÚS č. 701, kdy obec zavádí nakoupené pozemky do majetku dnem 

návrhu na vklad, tedy právními účinky dle vyrozumění z katastrálního úřadu. Obec 

zaúčtovala pozemky do majetku na základě provedení vkladu. 
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Opravu nedostatků provede účetní paní Blahová a přijme opatření směřující do 

budoucna. 

Usnesení č. 35/10/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční příspěvek ve 

výši 15.000,- Kč pro spolek Šohajíček, z.s.. 

Usnesení č. 35/11/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční příspěvek ve 

výši 5.000,- Kč pro SDH Násedlovice. 

Usnesení č. 35/12/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje účetní závěrku obce 

Násedlovice, příspěvkovou organizací za rok 2017 sestavenou k 31.12.2017. 

Usnesení č. 35/13/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.3 ke 

smlouvě o dílo SOD 17-218 a pověřuje paní starostku podpisem Dodatku č.3. 

Usnesení č. 35/14/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.1 ke kupní 

smlouvě s Jaroslavem Sovkem (DSP Nábytek) a pověřuje paní starostku podpisem 

Dodatku č.1. 

Usnesení č. 35/15/2018 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje Dodatek č.1 ke kupní 

smlouvě TR Antoš a pověřuje paní starostku podpisem Dodatku č.1. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání  

 

v bodě č. 6  cenovou nabídku projektové dokumentace nové uliční stoky kanalizace v části 

obce – lokalita B4- Újezd. Pověřuje paní starostku provedením výběrového řízení zakázky 

malého rozsahu dle platné směrnice. 

v bodě č. 11 informaci o kontrole hospodaření. 

v bodě č. 12  rozpočtové opatření č. 5/2018. 

v bodě č. 13  účetní závěrku DSO Mikroregionu Ždánicko za rok 2017. 

v bodě č. 14 závěrečný účet Mikroregionu Ždánicko DSO za rok 2017. 

v bodě č. 15 účetní závěrku DSO Severovýchod za rok 2017. 

v bodě č. 16 závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2017. 

v bodě č. 17 o průběhu veřejného projednávání Změny č.1 Územního plánu obce 

Násedlovice. 

v bodě č. 18 informaci o konání závodů automobilů do vrchu. 
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v bodě č. 19 informaci o výsledku soutěže Vesnice roku 2018. 

v bodě č. 23 informaci o pořádání dožínek a oslav 100.výročí vzniku Československé 

republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


