
                                                                  Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2019 

USNESENÍ  Z  IX. VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA     

                      OBCE   NÁSEDLOVICE  ze dne 25.6.2019  

 

Usnesení č. 9/1/2019  -Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 -Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje program jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení č. 9/2/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje závěrečný účet obce Násedlovice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s 

celoročním hospodařením s výhradou, na základě nichž přijímá opatření potřebná k 

nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Opravu nedostatků provede účetní paní Blahová 

do 31. 8 .2018 a přijme opatření směřující do budoucna. 

Usnesení č. 9/3/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje účetní závěrku obce Násedlovice za rok 2018 sestavenou k 

31.12.2018. 

Usnesení č. 9/4/2019 - Výsledek hlasování pro 7-proti 0 -zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Násedlovice, příspěvkové 

organizace za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018. 

Usnesení č. 9/5/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z JMK „Pořízení věcných 

prostředků požární ochrany pro JSDH Násedlovice“ ve výši 63.000,- Kč a pověřuje paní 

starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 9/6/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0- Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Kaplička sv.Jana 

Nepomuckého – oprava sochy“ ve výši 45.000,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem 

smlouvy. 

Usnesení č. 9/7/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje kupní smlouvu na část p.č.2301/5 o výměře 30m2 a pověřuje paní 

starostku podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 9/8/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 - Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje kupní smlouvu na část p.č.2301/5 o výměře 17m2. Cena za 1m2 je 

100,- Kč a pověřuje paní starostku podpisem kupní smlouvy. 

Usnesení č. 9/9/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 – Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje podání žádosti o dotaci na podporu aktivit živého venkova v roce 

2019. 

Usnesení č. 9/10/2019 - Výsledek hlasování pro 7 - proti 0 - zdržel se 0 -Zastupitelstvo obce 

Násedlovice schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 250.000,- Kč pro TJ Moravia 

Násedlovice na opravu plotu mezi fotbalovým hřištěm a bývalým závodem Šohaj. 
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Usnesení č. 9/11/2019 - Výsledek hlasování pro 4 - proti 0 - zdržel se 3 (Poláček Václav, 

Svoboda Věroslav, Blahutka František) - Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje 

podání žádosti o 100% dotaci na výstavbu nových sociálních a dostupných bytů a domů 

pro mladé rodiny, matky samoživitelky a důchodce a s tím spojené přepracovaní již 

zpracované studie dle požadavku vyhlašovatele dotace. 

Usnesení č. 9/12/2019 - Výsledek hlasování pro 0 - proti 4 (Mokrá Vlasta, Večeřa František, 

Zegota Tomasz, Kopeček Vojtěch) - zdržel se 3  (Poláček Václav, Svoboda Věroslav, 

Blahutka František) - Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje zastavovací studii od 

firmy PMA. 

Usnesení č. 9/13/2019 - Výsledek hlasování pro 4 - proti 0  - zdržel se 3  (Poláček Václav, 

Svoboda Věroslav, Blahutka František) - Zastupitelstvo obce Násedlovice neschvaluje 

zastavovací studii od firmy STEMIO. 

Usnesení č. 9/14/2019 - Výsledek hlasování pro 6 - proti 0 - zdržel se 1 (Blahutka František) - 

Zastupitelstvo obce Násedlovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

5.000,- Kč do veřejné sbírky, pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině 

místostarosty obce Dražůvky, formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno 

Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 30.5.2019 č.j. JMK/77707/2019, číslo 

transparentního účtu je 115-9528350237/0100. 

 

 

Zastupitelstvo obce Násedlovice bere na vědomí: 

 

v bodě č. 2 kontrolu usnesení z minulého zasedání. 

 

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

 

v bodě č. 8 závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2018. 

 

v bodě č. 9 závěrečný účet Mikroregionu Ždánicko DSO za rok 2018. 

 

v bodě č. 10 poskytnutí finančního daru „Na kole dětem“ ve výši 1.000,- Kč (pomoc 

onkologicky nemocným dětem). 

v bodě č. 18 informaci k aktualizaci obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování sběru, přípravy, třídění využívání komunálních odpadů. 

v bodě č. 19 informaci o Vesnici roku 2019 a získaných ocenění. 

v bodě č. 22 informaci o přijatých dotacích a poskytnutých finančních darech spolkům a 

církvím. 


