Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 05/2014
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 23.04. 2014
Zastupitelstvo obce Nedrahovice:

I. Schvaluje :
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Navržený program zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 05/2014 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu)
4. Umístění kontejneru na textil, obuv a hračky u OÚ v Nedrahovicích. Pověřuje starostu
k učinění potřebných kroků.
5. Žádost obce Jesenice o příspěvek 10.000,- Kč na vybudování kamenného kříže na
hřbitově v Jesenici
6. Žádost J. Vacka o odkoupení pozemku p.č. 35 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic (30 m2)
vč. budovy bývalé hasičárny
7. Podepsání aktualizované verze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů (dále jen Smlouva) se společností Eko-kom, stejně jako Dodatku č. 1, kterým
se pověřuje firma Sedlčanské technické služby, s.r.o. k plnění povinností plynoucích
ze Smlouvy. ZO pověřuje starostu k podepsání těchto dokumentů.
8. Dokumenty Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nedrahovice za rok 2013 bez
výhrad.
9. Účetní závěrku obce Nedrahovice k 31.12.2013. protokol o schválení účetní závěrky
je přílohou k usnesení.
10. Uspořádání divadelního představení Don Quijote de la Ancha.
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Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.

Místostarosta :
Jiří Vacek

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Vyvěšeno: 24.04. 2014

Sejmuto: 28.05. 2014

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 28. května 2014 od 20
hodin v hasičárně v Kamenici

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
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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