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U S N E S E N Í č. 09/2013 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 23.10. 2013 

 
 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 
 
 
I. Schvaluje : 
 

 
1. Navržený program zasedání. 
2. Zapisovatele a ověřovatele zápisu.       
3. Rozpočtové opatření č. 10/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu). 
4.  Zrušení obecně závazná vyhlášky obce Nedrahovice č. 5/2011 o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

5. Záměr směnit pozemek parc. č. 92/1 o výměře 8.433 m2, nacházející se v katastrálním 
území Nedrahovice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001  u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram. 

6. Druhý příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro obec Jesenice související s rekonstrukcí MŠ 
Jesenice.   

7. Možnost připojení subjektu Pohostinství Rozvoda Luboš na obecní vodovod. Žadatel 
hradí veškeré náklady s tímto spojené 

8. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeský kraj. Fond hejtmana a Fond 
podpory jednotek SDH. 

9. Částku 5.000,- Kč pro Městskou knihovnu v Sedlčanech na vznikající publikaci 
Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 2. díl Nedrahovicko 

10. Vlastní žádost na ZS Kosova Hora a soukromého zemědělce p. Švagra o výrazné 
rozšíření travního pásu na pozemcích nad Nedrahovicemi (směr Nové Dvory), aby se 
minimalizovalo ohrožení občanů obce a jejich majetku stejně jako majetku obce. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 24.10. 2013 
 
 
 
Vyvěšeno: 25.10.2013    Sejmuto:  27.11.2013 
 
 

  
  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  
  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 27. listopadu  2013 od 
19 hodin v budově hasičárny v Boru 

 
 
 
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/�
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