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USNESENÍ  Z  V. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 19.2.2019  

 

Usnesení č. 5/1/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 5/2/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje směrnici o cestovních 

náhradách. 

Usnesení č. 5/3/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje pana Tomasze Zegotu za 

předsedu kulturně-sportovní komise. 

Usnesení č. 5/4/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje jmenování pana 

Františka Blahutku členem finančního výboru. 

Usnesení č. 5/5/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje plán činnosti 

finančního výboru. 

Usnesení č. 5/6/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje plán činnosti kontrolního 

výboru. 

Usnesení č. 5/7/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje zpracování energetického 

auditu pro kulturní dům v Násedlovicích v ceně 38.396,- Kč a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 5/8/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje, že odměna neuvolněného 

člena zastupitelstva za uvolněný mandát náleží nastupujícímu členu zastupitelstva obce 

Násedlovice ode dne složení slibu. 

Usnesení č. 5/9/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o dílo 

„Protipovodňová opatření obce Násedlovice“ a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy s firmou ENVIPARTNER  s.r.o. Brno. 

Usnesení č. 5/10/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nabídku na digitální 

bezdrátový rozhlas od firmy EMPEMONT Valašské Meziříčí a pověřují paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 5/11/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí závažnost 

problematiky těžby štěrkopísku na území katastru města Uherský Ostroh a tím 

ohrožení prameniště Bzenec Kompex. Vyslovuje zásadní nesouhlas se záměrem těžby a s 

jeho realizací. 

Usnesení č. 5/12/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje poskytnutí částečného 

finančního příspěvku Nadaci partnerství ve výši 3.848,56 Kč na údržbu cykloznačení 

Moravských vinařských stezek v naší obci. 
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Usnesení č. 5/13/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu o budoucí 

smlouvě o právu k provedení stavby s firmou GT Net Kyjov a pověřují paní starostku 

podpisem smlouvy. Věcné břemeno bude ve výši 5.000,-Kč. 

Usnesení č. 5/14/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje příspěvek pro 

Nemocnici Kyjov na pořízení sanitky ve výši 20,- Kč na jednoho svého občana a 

pověřuje paní starostku podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 5/15/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar pro SDH 

Násedlovice – Mladé hasiče na kulturně vzdělávací výlety a na soustředění 3.-10.8.2019 v 

celkové výši 7.000,- Kč. 

Usnesení č. 5/16/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje bezplatný pronájem 

kulturního domu pro „Pohádkovou show cirkusu BENASIS“. 

Usnesení č. 5/17/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje objednávku 2 ks 

rozvaděčů pro katolický a evangelický hřbitov a pověřuje paní starostku podpisem 

objednávky. 

Usnesení č. 5/18/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje cenovou nabídku firmy 

D&P MONT na realizaci směrových cedulí a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 5/19/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

na JMK „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019“ a pověřuje 

paní starostku podpisem žádosti. 

Usnesení č. 5/20/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů na JMK pro rok 2019“ a pověřuje paní 

starostku podpisem žádosti. 

Usnesení č. 5/21/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar spolku 

Násedlováček na činnost ve výši 30.000,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 5/22/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vypracování nájemní 

smlouvy na nájem pozemků ve vlastnictví obce a využívané TJ Moravia Násedlovice do 

příštího zastupitelstva. 

Usnesení č. 5/23/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 

90.000,- pro TJ Moravia Násedlovice. 

Usnesení č. 5/24/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výrobu banneru na 

podporu TJ Moravia Násedlovice a podporu sportu. 

Usnesení č. 5/25/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice pověřuje předsedy finančního a 

kontrolního výboru k vypracování hodnocení činnosti finančního a kontrolního výboru. 
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Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 5 komentář k hospodaření obce za rok 2018. 

 

v bodě č. 10 informaci o přidělení obvodu č.4 mezi pana Blahutku a pana Kopečka. 

v bodě č. 14 ekonomicky cenově nejvýhodnější nabídku od firmy Ing. Pavel Toman, Hodonín 

v částce 390.000,- Kč a přesouvá schválení do dalšího zastupitelstva, je nutné doplnit cenovou 

nabídku o formát .dwg 

v bodě č. 17 zprávu předsedy inventarizační komise. 

v bodě č. 19 koncept kroniky a jeho schválení přesouvá na příští zastupitelstvo z důvodu 

krátké doby na jeho prostudování. 

v bodě č. 20 informaci o projektu moderní optické sítě. 

v bodě č. 21 žádost Českobratrské církve evangelické a navrhuje pozvat odborníka, který by navrhl 

nejvhodnější řešení rozšíření parkoviště. 

v bodě č. 33 konání ekumenické bohoslužby v kostele sv. Martina v Násedlovicích ve čtvrtek 

21.2.2019 v 17 hodin  

 


