Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 12/2019
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 18.12. 2019
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje:
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. navržený program zasedání
3. rozpočtové opatření č. 12/2019 v jednotlivých položkách
4. podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům
363/1, 467/12, 465/10, 467/11, 365/8 v kú Kamenice za účelem nového napojení
objektu Trkov č.p. 2
5. Dodatek č.1 ke SOD ev.č. 019/2019 (jedlé oleje a tuky), zredukování počtu nádob na 3
kusy
6. finanční dar pro Svazu diabetiků Sedlčany, IČ 61904856 ve výši 1.000,-Kč

7. Zastupitelstvo obce příslušné dle § 6 odst. 5 písm. b) v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje zadání Územního plánu obce Nedrahovice
8. vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice na rok 2020, který byl řádně vyvěšen na ÚD od
2.12.2019 do 18.12.2019, v částce příjmy 7.800.000,- Kč, výdaje 7.800.000,-Kč.
Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy
9. navýšení finanční odměny místostarostovi ze stávajících 8.140,- Kč na 8.750,- Kč, a to

od 1.1.2020.
10. žádost ………………….. o dotaci na DČOV ve výši 40.000,-.
11. realizaci zakázky Nedrahovice – veřejné osvětlení (u sádek) za cenu 268.236,- Kč vč.

DPH firmou Energon Dobříš, IČ 25727362. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podepsáním smlouvy o dílo
12. přijetí dotace od Středočeského kraje ve výši 10.190,- na hospodaření v lesích

(oplocenky) na základě Veřejnoprávní smlouvy č. S-6158/OŽP/2019 o poskytnutí
dotace. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy
13. žádost SDH Kamenice o finanční příspěvek 2000,- Kč na pořádání Mikulášské besídky
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Zasedání zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.
Místostarosta :
Lubomír Budka

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Nedrahovice dne 20.12.2019

Vyvěšeno: 20.12.2019

Sejmuto: 29.1.2020

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat v hasičárně v Kamenici dne
29.1.2020 od 20 hodin. Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích nebo
na www.nedrahovice.cz

Obec Nedrahovice

Stránka 2

