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U S N E S E N Í č. 08/2013 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 25.9. 2013 

 
 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 
 
 
I. Schvaluje : 
 

 
1. Navržený program zasedání. 
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu.       
3. Rozpočtové opatření č. 9/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu). 
4. Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2012.  
5. Finanční dar pro ZŠ a MŠ Jesenice ve výši 1626,- Kč. 
6. Zakoupení pozemku p.č. 265/6 v k.ú. Jesenice u Sedlčan a pověřuje starostu 

k podepsání kupní smlouvy. 

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Nedrahovice a ČEZ Distribuce, a.s. – 
na pozemku p.č. 380/2 v k.ú Bor u Sedlčan – stavba zařízení distribuční elektrizační 
soustavy Rudolec – NN – pro p.č. 163/3, IV-12-6008654. Pověřuje starostu 
k podepsání smlouvy. 

8. Směnu pozemků 92/1 za pozemek p.č. 452 v k.ú. Nedrahovice. 
9. Žádost MO Svazu tělesně postižených Sedlčany žádá o příspěvek na rok 2014 ve výši 

1.000,- Kč 
10. Žádost  o zřízení lampy VO na pozemku p.č. 387/2 v k.ú. Bor u Sedlčan. Starosta 

zahájí realizaci projektu v nejbližší době. 
 
 
 

II. Neschvaluje : 
 

1. Zadání zpracování projektu „Nedrahovice – zvýšení kapacity zatrubnění potoka“ 
s variantou otevřeného příkopu v oblasti parku na návsi v Nedrahovicích. 

2. Žádost neziskového sdružení ANLET o podporu neziskového vzdělávacího projektu – 
časopisu Historický kaleidoskop – formou objednávky předplatného 

 
 

 
 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  
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Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 
Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 
 
 
 
Nedrahovice dne 26.9. 2013 
 
 
 
Vyvěšeno: 26.9.2013    Sejmuto:  23.10.2013 
 
 

  
  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  
  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 23. října  2013 od 19 
hodin v budově hasičárny v Kamenici 

 
 
 
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 :

