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U S N E S E N Í č. 06/2014 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 28.05. 2014 

 
 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 

 

 

I. Schvaluje : 
 

 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Navržený program zasedání      

 

3. Rozpočtové opatření č. 06/2014 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 

 

4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4, kV (NN) – čerpací stanice nové 

splaškové kanalizace. 

5. Žádost ZŠ a MŠ Jesenice o příspěvek 6.000,- Kč na úhradu nákladů za plavání. 

6. Novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 –nový Požární řád obce, který byl 

aktualizován dle nových zákonných opatření a situace v obci. 

7. Záměr prodat pozemek p.č. st. 35, jehož součástí je budova bývalé hasičárny bez č.p a 

č.e., objekt občanské vybavenosti, nacházející se v katastrálním území Kamenice u 

Nedrahovic, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram za symbolickou 1,- Kč. ZO pověřuje 

starostu k podepsání Kupní smlouvy. 

8. Záměr prodat pozemek p.č. st. 19/3, jehož součástí je stavba bez č.p a č.e., jiná stavba; 

pozemek 24/2 a dále pozemek 24/3, vše nacházející se v katastrálním území 

Nedrahovice, které jsou zapsány na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram za cenu 100,-Kč/m2. ZO pověřuje 

starostu k podepsání Kupní smlouvy 

9. Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 410/2 o výměře 450 m2, vodní plocha, 

nacházející se v katastrálním území Bor u Sedlčan. ZO pověřuje starostu k podepsání 

Nájemní smlouvy. 

10. Počet členů budoucího zastupitelstva obce na volební období 2014-2018 – bude stejný 

jako doposud – 9 členů. 

11. Neúčast obce Nedrahovice ve VŘ na pozemek p.č. 267 v k.ú. Nedrahovické Podhájí. 

12. Neúčast na dražbě nemovitostí p.č. st. 9 a p.č. 21 v k.ú. Nedrahovické Podhájí. 

13. Obsah zápisu do obecní kroniky vypracovaným paní H. Maškovou a souhlasí s jeho 

přepsáním do vlastní kroniky obce Nedrahovice.  

 

14. Realizaci stavby „ odvodnění pozemku p.č. 412/2 v k.ú. Nedrahovice“  firmou Miloš 

Jonák. 

15. Realizaci stavby „Nedrahovické Podhájí – chodník – etapa 1“  firmou Libor Bílek. 
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Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

Kamenice dne  28.05. 2014 

 

 

 

Vyvěšeno: 02.06. 2014    Sejmuto: 25.06. 2014 

 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 25. června 2014 od 20 

hodin v hasičárně 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/

