Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 10/2013
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 27.11. 2013
Zastupitelstvo obce Nedrahovice:

I. Schvaluje :
Zapisovatele a ověřovatele zápisu
Navržený program zasedání
Rozpočtové opatření č. 11/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu)
Uzavření aktualizované přílohy č. 5A k pojistné smlouvě - pojištění obcí, měst,
městských částí a obvodů v rámci pojištění obecního majetku.
5. Členské příspěvky obce do Sdružení obcí Sedlčanska pro rok 2014 a 2015 (50,- Kč na
obyvatele dopr. obslužnost – rok 2014 a 5,- Kč na obyvatele na program meziobecní
spolupráce – tvorba Strategického dokumentu rozvoje regionu pro roky 2014 – 2020,
pro rok 2014-2015)

1.
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6. Záměry obce č.j. 410/2013, 411/2013 a 412/2013 pronajmout obecní pozemky
zemědělským subjektům za roční nájemné 2.000,-/ha zemědělské půdy. ZO pověřuje
starostu k podepsání odpovídajících nájemních smluv a dodatků
7. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu rozvoje obcí a měst –
Program obnovy venkova, Středočeském Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS a Středočeském Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
8. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na MMR na akci Kamenice - oprava mostku.
9. Bezúplatný převod pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Nedrahovice z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na obec Nedrahovice.
10. Složení inventarizační komise pro inventuru majetku obce za rok 2013
11. Podporu ve výši do 4.000,- Kč akce Vánoční svícení na návsi v Nedrahovicích
12. Zakoupení nového obecního traktoru v hodnotě cca 700.000,-

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.
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Zasedání zastupitelstva

Místostarosta :
Jiří Vacek

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Nedrahovice dne ……………… 2013

Vyvěšeno: …………………2013

Sejmuto: ………………….2013

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 18. prosince 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

Digitálně podepsal Mgr. Čestmír
Sosnovec
DN: cn=Mgr. Čestmír Sosnovec,
o=Obec Nedrahovice, ou=Obec,
email=nedrahovice@volny.cz, c=CZ
Datum: 2013.11.29 09:02:33 +01'00'

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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