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U S N E S E N Í č. 01/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 21.01. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 

Schvaluje : 
 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Navržený program zasedání      

 

3. Rozpočtové opatření č. 01/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 
 

4. Zřízení Komise pro občanské záležitosti a obnovení akce „Vítání občánků“. V rámci 

akce „Vítání občánků“ budou předávány drobné dárkové předměty a finanční dar 

1.000,- na 1 nového občana trvale hlášeného v obci 
 

5. Podepsání Dodatku č.1 ke SOD č.j. 469/2014 ze dne 22.9.2014 o realizaci projektu 

akce „Nedrahovické Podhájí – chodník – etapa I.“. Pověřuje starostu k jeho podepsání 
 

6. Pronajmutí vybraných zemědělských pozemků ve vlastnictví obce panu V.P. ZO 

pověřuje starostu k podepsání pachtovní smlouvy. 
 

7. Příspěvek na činnost na rok 2015 pro Svaz diabetiků Sedlčany ve výši 1.000,- Kč 
 

8. Přijetí daru 80.000,- Kč od V. P. 
 

9. Přijetí dotace z Fondu solidarity EU na krytí nákladů povodňových škod z června 

2013. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

10. Zadání vypracování PD na akci „Úprava návsi v Boru“ za účelem podání dotace a 

podání žádosti o dotaci na MMR. 
 

11. kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 288/4 o ploše 124 m2, který vznikl rozdělením 

pozemku p.č. 288/2, oba pozemky v k.ú. Nedrahovické Podhájí, na základě 

geometrického plánu č. 83-202-164/2014 vypracovaného ing J. Hadravou. 
 

12. Kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 46/8 o ploše 62 m2, který vznikl rozdělením 

pozemku p.č. 46/7, oba pozemky v k.ú. Kamenice u Nedrahovic, na základě 

geometrického plánu č. 83-202-164/2014 vypracovaného ing J. Hadravou. 
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13. kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 288/3 o ploše 74 m2, který vznikl rozdělením 

pozemku p.č. 288/1, oba pozemky v k.ú. Nedrahovické Podhájí, na základě 

geometrického plánu č. 83-202-164/2014 vypracovaného ing J. Hadravou. 
 

14. Uzavření SOD na stavební dozor na akci „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu 

v Nedrahovicích“. Pověřuje starostu k podepsání smlouvy. 
 

15. Příspěvek na nákup 3 ks vycházkových uniforem pro SDH Kamenice v celkové ceně 

21.000,- Kč. (Příspěvek bude poskytnut formou daru, SDH si uniformy povede ve své 

evidenci) 
 

16. Podání Žádosti o zařazení akce, Žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce a 

poskytnutí státní finanční podpory, vše na projekt „Splašková kanalizace a rozšíření 

vodovodu Nedrahovice“ na Ministerstvu zemědělství v rámci Programu 129 250. 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

Nedrahovice dne  26.01. 2015 

 

Vyvěšeno: 26.01. 2015    Sejmuto: 18.02. 2015  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 18. února 2015 od 20 

hodin na OÚ v Nedrahovicích 

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/

