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USNESENÍ  Z  VII. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 23.4.2019  

 

Usnesení č. 7/1/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a 

ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 7/2/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 

60.100,- Kč na úpravu před modlitebnou. 

Usnesení č. 7/3/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 

100.000,- Kč pro Římskokatolickou církev. 

Usnesení č. 7/4/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výroční zprávu Mateřské 

školy Násedlovice s nulovým výsledkem. 

Usnesení č. 7/5/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje dodatek č. 1 a č.2 ke 

smlouvě o poskytování služeb pověřence GDPR a pověřuje paní starostku podpisem 

obou dodatků. 

Usnesení č.7/6/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu na 

spolufinancování sociálních služeb ve výši 35.500,- Kč a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/7/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje nájemní smlouvu na 

pronájem kabin a hřiště a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/8/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výsledek výběrového 

řízení na revitalizaci rybníku. Zvítězila ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy 

SWIETELSKY stavební s.r.o. a pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/9/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje výběr ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky firmy MONOTREND s.r.o. na dětská hřiště a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/10/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice souhlasí s opravou hřišť i 

v případě, že obec dotaci neobdrží. 

Usnesení č. 7/11/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje smlouvu na dodávku 

pitné vody a odvádění odpadních vod s firmou VaK Hodonín a pověřuje paní starostku 

podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 7/12/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje svolání veřejného 

fóra, aby se občané mohli vyjádřit k záměru pronájmu části administrativní budovy „Ve 

dvoře“. 
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Usnesení č. 7/13/2019 Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje finanční dar ve výši 

4.000,- Kč na pořízení automobilu pro Charitu Hodonín – oblast Ždánice. 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

v bodě č. 4 rozpočtové opatření č. 2/2019. 

 

v bodě č. 8 energetický audit kulturního domu. 

 

v bodě č. 15 informaci o zastavovací studii Újezd B5 a odkládá do příštího zastupitelstva. 

 

v bodě č. 16 kulturní akce v měsících duben - květen. 

v bodě č. 18 informaci o posudku stavu sýpky a posouzení dřevěných konstrukcí a navrhuje 

zjistit cenovou nabídku na vypracování podrobnějšího posouzení. 

v bodě č. 20 informaci o pracovních místech.. 

 

 


