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USNESENÍ  Z  VI. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 26.3.2019  

 

Usnesení č. 6/1/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 6/2/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje jmenování člena 

finančního výboru pana Ladislava Rückera (bez nároku na odměnu). 

Usnesení č. 6/3/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje účast v soutěži Vesnice 

roku 2019. 

Usnesení č. 6/4/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje vydání souhlasného 

stanoviska k územnímu rozhodnutí přípojky Karlín nadzemního vedení přípojky VN, 

TS k NN. 

Usnesení č. 6/5/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje dodatek č. 1/2019 ke 

smlouvě budoucí č. 1040012065/002 o zřízení věcného břemene a pověřuje paní 

starostku podpisem dodatku. 

Usnesení č. 6/6/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar spolku 

Šohajíček ve výši 30.000,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem darovací smlouvy. 

Usnesení č. 6/7/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje koncept kroniky za rok 

2017. 

Usnesení č. 6/8/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci 

na rekonstrukci kanalizace na Chmelínku. Celková částka na rekonstrukci činí 

4.500.000,-Kč a pověřuje paní starostku podpisem žádosti. 

Usnesení č. 6/9/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku ing. Pavla Tomana a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 

v bodě č. 5 aktualizaci povodňové komise. 

 

v bodě č. 7 odložení schválení plánu činnosti finančního výboru do příštího zasedání ZO. 

 

v bodě č. 12 návrh nájemní smlouvy s TJ Moravia a vyvolání jednání výboru TJ Moravia 

s vedením obce. 
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v bodě č. 13 zprávu předsedy kontrolního výboru. 

v bodě č. 14 předložení zprávy finančního výboru na příští zasedání zastupitelstva obce. 

v bodě č. 16 doporučuje, aby byl pozván odborník na statiku a na dřevo. Schválení žádosti se 

překládá na další zasedání zastupitelstva. 

v bodě č. 17 informaci o zadání projektové dokumentace na vybudování sběrného dvoru, 

které bylo schváleno již 16.10.2017. 

v bodě č. 20 informaci o akci Ukliďme Česko dne 6.4.2019. 

v bodě č. 21 informaci o dotaci na revitalizaci rybníka. 

v bodě č. 22 žádost slečny MB na odkup části pozemku. 

  

 


