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U S N E S E N Í č. 01/2014 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 22.01. 2014 

 
 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 
 
 
I. Schvaluje : 
 

 
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 
2. Navržený program zasedání      

 
3. Rozpočtové opatření č. 01/2014 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 

 
4. Podepsání smlouvy o dílo na vypracování PD pro územní řízení a stavební povolení 

stavby „Nedrahovice – dešťová kanalizace na pozemcích p.č. 412/2, st 51 v k.ú. 
Nedrahovice“. 

5. Příspěvek 1.000,- Kč pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Sedlčany na činnost 
v roce 2014. 

6. Žádost ZŠ Jesenice o mimořádný příspěvek na školu v přírodě ve výši cca 5.000,- Kč 
na pedagogické pracovníky. 

7. Těžbu dřeva v obecních lesích. 
8. Odkoupení pozemku p.č. 136/3 o ploše 22 m2 v k.ú. Bor u Sedlčan (pozemek dle 

geometr. plánu č. 179-134/2013 vypracovaného ing. J. Hadravou) za cenu 50,- Kč/m2. 
9. Prodej pozemků p.č.  414/52 o ploše 702 m2 a 414/50 o ploše 4514 m2, oba k.ú. 

Nedrahovice. 
10. Podporu akce „Vlajka pro Tibet“. 

11. Zachování poplatku za svoz odpadů (TKO) ve výši 500,-Kč/trvale žijící obyvatel i pro 
rok 2014. 

12. Obnovení akce „Vítání občánků“. 
13. Projekt stavby a následnou realizaci – „Bor-kabelové vedení NN veřejného osvětlení. 

ZO dále schválilo podepsání smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného břemene 
(k instalačnímu kabelovému vedení NN pro p.č. 332 /5 v k.ú Bor u Sedlčan) u 
obecního pozemku p.č. 370/19 v k.ú Bor u Sedlčan. ZO pověřuje starostu k podepsání 
smlouvy. 

14. Žádost MŠ Jesenice o finanční dar ve výši 1.500,- Kč na dětský karneval, který 
proběhne 15.2.2014 v Jesenici. 

15. Žádost SDH Mezné o finanční dar na činnost v roce 2014 ve výši 1.500,- Kč 
16. Vzhledem k neutěšené situaci obecní nemovitosti na parcele st. 19/3 v k.ú. 

Nedrahovice její demolici. ZO pověřuje starostu k organizaci a zajištění celé akce.  
17. Vybudování sjezdu k č.p. 74 v Nedrahovicích. 
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18. Dokončení PD pro stavbu „Chodník Nedrahovické Podhájí – Kamenice“  s jiným 
vybraným projektantem a připravení veškerých podkladů pro vydání stavebního 
povolení. 

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

 
 
 
 
Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 
Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 
 
 
Nedrahovice dne  27.01. 2014 
 
 
 
Vyvěšeno: 27.01. 2014    Sejmuto: 19.02. 2014 
 

  
  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  
  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 19. února 2014 od 19 
hodin v hasičárně 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/�
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