Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 08/2014
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 23.07. 2014
Zastupitelstvo obce Nedrahovice:

I. Schvaluje :
1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Navržený program zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 08/2014 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu)
4. Podepsání Dodatku č.1 k SOD uzavřené dne 2.7.2014 s realizátorem stavby dešťové
kanalizace za obecní stodolou.
5. Uzavření dohody o směně užívaných pozemků mezi ZS Kosova Hora, obcí
Nedrahovice a M. Švagrem. Jedná se o pozemky 646, 647, 648, 414/1 a 421/5, vše
v k.ú. Nedrahovice.
6. Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM. Pověřuje starostu k jeho podepsání.
7. Podepsání Smluv o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitých věcí – konkrétně
částí pozemků: parc. č. st. 3/1 a st. 3/2, parc. č. 459/13 a parc. č. 19/2 vše v k.ú. a
obci Nedrahovice souvisejících s případnou realizací nové verze Splaškové kanalizace
v Nedrahovicích.
8. Podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku 23/1 v k.ú.
Nedrahovice související s případnou realizací nové verze Splaškové kanalizace
v Nedrahovicích.

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 24.07. 2014

Vyvěšeno: 28.07. 2014

Sejmuto: 27.08. 2014

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 27. srpna 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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