
Zasedání zastupitelstva 
 

Obec Nedrahovice                                                                                                                     Stránka 1 
 

U S N E S E N Í č. 11/2013 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 18.12. 2013 

 
 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 
 
 
I. Schvaluje : 
 

 
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
2. Navržený program zasedání      

 
3. Rozpočtové opatření č. 12/2013 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 

 
4. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na  Středočeském Fondu rozvoje obcí a měst –  

Program obnovy venkova. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace směr 
Nedrahovice – Jesenice, plánované náklady akce 1.400.000,-, spoluúčast obce 
350.000,- (dotace 75%) 

 
5. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu podpory dobrovolných 

hasičů a složek IZS nákup potřeb pro SDH v souvislosti s povodněmi, plánované 
náklady akce 190.687 Kč-, závazek spolufinancování z rozpočtu obce 50.000,- (dotace 
74%) 

6. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu hejtmana a zmírnění 
následků živelních katastrof. Jedná se o rekonstrukci mostku v Kamenici po 
povodních 2013 v nenutnějších parametrech. Náklady akce 120.000,- Kč, spoluúčast 
obce 40.000,- Kč (67%). 

7. Podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na  MMR na akci Kamenice - oprava mostku. 
Náklady akce 417.345,- Kč, spoluúčast obce 90.000,-Kč. 
 

8. Zařazení obce Nedrahovice do území působnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Pověřuje 
starostu k podpisu společné podpisové listiny. 
 

9. Odstoupení od SOD č.08/12 12 a Dodatku ke SOD č.08/12 uzavřené dne 31.8.2012 
mezi obcí Nedrahovice a firmou Uniko Písek za účelem vybudování kanalizace v obci 
Nedrahovice. 

10. Zakoupení pozemků pozemková parcela č. 515/3 „TTP“ o výměře 2 846 m2,  
pozemková parcela č. 1833/6 „ostatní plocha“ o výměře 765 m2,   pozemková parcela 
č. 1835/5 „ostatní plocha“ o výměře 94 m2, pozemková parcela č. 1835/14 „ostatní 
plocha“ o výměře 18 m2,   Pozemková parcela č. 1835/12 „ostatní plocha“ o výměře 1 
m2, vše v k.ú. Jesenice u Sedlčan, obec Jesenice u Sedlčan, to vše za dohodnutou cenu 
celkem 17.726,- Kč 

http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#has�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#has�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#fht�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#fht�
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11. Vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice pro rok 2014, jehož návrh byl vyvěšen na 
úřední desce od 28.11. 2013 do 18.12. 2013 a nebyly k němu vzneseny žádné 
připomínky, příjmy: 5.100.000,- Kč, výdaje: 5.100.000,- Kč 

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

 
 
 
 
Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 
Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 
 
 
Nedrahovice dne ……………… 2013 
 
 
 
Vyvěšeno: …………………2013    Sejmuto:  ………………….2013 
 

  
  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  
  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 22. ledna  2014 od 19 
hodin u Budků v Úklidu 

 
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 :

