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USNESENÍ  Z  IV. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 24.1.2019  

 

Usnesení č. 4/1/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 4/2/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje zrušení směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 17.5.2018. 

Usnesení č. 4/3/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje finanční výbor zpracovat 

aktualizaci OZV o místních poplatcích a předložit ji ke schválení na nejbližším 

zastupitelstvu obce. 

Usnesení č. 4/4/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o 

předčasné splacení úvěru, o který si obec požádala na financování cisternové 

automobilové stříkačky a rekonstrukci mateřské školy. 

Usnesení č. 4/5/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje dodatek č.2 k pojistné 

smlouvě č. 1554560613 o pojištění majetku a odpovědnosti a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4/6/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nabídku projekčních 

prací na projekt „Revitalizace veřejné zeleně v obci Násedlovice“ dle nabídky 

společnosti AXIOM ENERGEERING s.r.o. a pověřuje paní starostku podpisem žádosti. 

Usnesení č. 4/7/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje žádost o dotaci z JMK na 

opravu kapličky sv. Jana Nepomuckého a pověřuje paní starostku podpisem žádosti. 

Usnesení č. 4/8/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar na činnost 

Mysliveckého spolku Obora Násedlovice ve výši 30.000,- Kč. 

Usnesení č. 4/9/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu č. 

1030049645/001 o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene společnosti E-ON na 

pozemku parc.č. 166/2 v k.ú. Násedlovice pro stavbu RD a pověřují paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4/10/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nájemní smlouvu 

s Mateřskou školou Násedlovice, příspěvkovou organizací a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 4/11/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar na výstavu 

vín ve výši 10.000,- Kč a poskytnutí bezplatného pronájmu KD. Platbu za energie je 

třeba uhradit. 

Usnesení č. 4/12/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje darovací smlouvu pro 

TJ Moravia na betonové panely a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 4/13/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje poskytnutí bezplatného 

pronájmu KD na Ostatkovou zábavu 2.3.2019 a příspěvek do tomboly. Dále schvaluje 

bezplatný pronájem areálu za KD na letní noc 29.6.2019 pro TJ Moravia Násedlovice. 

Platbu za energie je třeba uhradit. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 6 informaci o podané petici a pozastavení kácení lip na Chmelínku. 

 

v bodě č. 8 informaci o zabezpečení plesů. 

v bodě č. 9 informaci o studii na opravy sýpky a Dne otevřených dveří na sýpce v sobotu 

9.2.2019. 

v bodě č. 10 informaci o dotaci na bezdrátový rozhlas. 

v bodě č. 19 rozpočtové opatření č. 12/2018. 

v bodě č. 20 žádost paní ředitelky Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové organizace na 

opravu chodníku kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého a staré hasičské zbrojnice. 

v bodě č. 21 informaci o projektu moderní optické sítě. 

v bodě č. 22 informaci o auditu Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové organizace a poděkování 

paní ředitelce. 

 


