Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 07/2013
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 14.8. 2013
Zastupitelstvo obce Nedrahovice:

I. Schvaluje :

1.
2.
3.
4.

Navržený program zasedání.
Zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Rozpočtová opatření č. 7,8/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu).
Bezúplatným převod pozemků p.č. 561/9, 561/10, 561/27, 561/29 v k.ú. Bor u Sedlčan
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Nedrahovice.
5. Nové podmínky nájemní smlouvy mezi subjekty obec Nedrahovice – Hana Pešková,
schvaluje novou nájemní smlouvu a pověřuje starostu k jejímu podepsání.
6. Výměnu starého nebo poškozeného dopravního značení v katastrech obce za nové dle
předloženého rozpočtu
7. Navrženou prodejní cenu pozemku obecního 414/50 v k.ú. Nedrahovice na 7,50,Kč/m2, prodejní cenu pozemku obecního 414/52 v k.ú. Nedrahovice je
zastupitelstvem stanovena na 25,- Kč/m2. Pověřuje starostu k jednání s kupujícím.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nedrahovice a ČEZ Distribuce, a.s. –
podzemní vedení NN na pozemku p.č. 620/2 v k.ú. Nedrahovice. Pověřuje starostu
k podepsání smlouvy.
9. Žádost SDH Nedrahovice o dlouhodobé zapůjčení 25 ks židlí do nově vybudované
klubovny
10. Žádost obce Jesenice o finanční příspěvek na vybavení zrekonstruované části MŠ
Jesenice ve výši 50 000 Kč.
11. Možnost připojení subjektu David Hrma obecní vodovod.
12. Žádost J. Koudelkové o možnost odkoupení zaplocené části obecního pozemku p.č.
447/1.
13. Návrh starosty v souvislosti s výběrem realizátora opravy místní komunikace v osadě
Rudolec.
14. Provedení opravy mostku v osadě Kamenice na základě předloženého rozpočtu.
15. Příspěvek na Dětský den, který proběhne v pátek 30.8.2013 od 17 hodin na hřišti
v Nedrahovicích ve výši 1.000,- Kč.
16. Zadání zpracování projektu „Nedrahovice – zvýšení kapacity zatrubnění potoka“.
17. Řešení nákupu a prodeje pozemků p.č. 619/4 (obec Nedr.), 5/2, 5/3 a 6/2, 263/25,
269/3 v k.ú. Nedrahovice.
18. Dokončení projektové dokumentace k projektu „Chodník“ z osady Kamenice do
Nedrahovického Podhájí.
19. Možnost zakoupení ojetého vozidla pro obecní účely v hodnotě 200 000,- Kč.
20. Řešit problematiku odbahnění rybníka na návsi v Nedrahovicích, zjišťovat další
potřebné údajů vedoucí k následnému řešení dané problematiky.
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Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.

Místostarosta :
Jiří Vacek

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Nedrahovice dne 15.8. 2013

Vyvěšeno: 20.8.2013

Sejmuto: 25.9.2013

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 25. září 2013 od 19
hodin v budově OÚ Nedrahovice

Program zasedání :
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
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