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U S N E S E N Í č. 04/2013 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 24.4. 2013 

 
 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 
 
 
I. Schvaluje : 
 

 
1. Navržený program zasedání. 
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu.       
3. Rozpočtové opatření č. 4/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu). 

 
4. Zastupitelstvo obce doporučuje účast obce v dražbě o pozemek p.č. 81 v k.ú. Radeč u 

Nedrahovic 

5. Uhrazení doplatku po vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky za rok 2012 ve 
prospěch obce Jesenice ve výši 11.254,- Kč. 
 

6. Podání žádosti u Úřadu práce související se zřízením 2 míst veřejně prospěšných prací. 
 

7. Obsah zápisu do obecní kroniky vypracovaným paní H. Maškovou a souhlasí s jeho 
přepsáním do vlastní kroniky obce Nedrahovice. 
 

8. Závěrečný účet obce. Zastupitelstvo obce schvaluje Celoroční hospodaření obce a 
Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Nedrahovice obce za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o 
výsledku hospodaření a  přijímá  tato opatření: 

 
 

a)  Skutečný stav při dokladové inventuře za rok 2013 bude ověřen podle inventarizačních 
evidencí – termín leden 2014 

 
b)  Při účetní závěrce bude opravena celková výměra lesních pozemků – termín červen 2013 

 
c)  Účetní celek sestaví účtový rozvrh v požadovaném rozsahu – napraveno ihned 

 
Účetní jednotka podá do 15 dnů po projednání této zprávy v zastupitelstvu písemnou 

informaci přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 
kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 
9. Doporučuje zapojení obce do elektronické aukce související s dodávkami elektřiny. 

 
 

 
Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 
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obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  
 
 
 
 
Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 
Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 
 
 
 
Nedrahovice dne 25.4. 2013 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.4.2013    Sejmuto:  22.5.2013 
 
 
 

  
  
  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  
  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 22. května  2013 od 19 
hodin v budově OÚ Nedrahovice 

 
 
 
PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce, úvod 
2. Schválení programu zasedání  
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
5. Schválení rozpočtového opatření  
6. Informace starosty, došlá pošta 
7. Body k projednání a hlasování 
8. Různé 
9. Informace o vodovodu a kanalizaci 
10. Diskuse  
11. Návrh usnesení 
12. Závěr 

 
Vzhledem k rozsahu zápisu není možné jej vyvěsit na všechny nástěnky v osadách. Detailní 
zápis naleznete na nástěnce v u OÚ v Nedrahovicích nebo na www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/�

	Program zasedání :

