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U S N E S E N Í č. 03/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 18.03. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice: 

Schvaluje : 
 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Navržený program zasedání      

 

3. Rozpočtové opatření č. 03/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 
 

4. Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Povodňového fondu na 

rok 2015. Dotace se bude týkat úhrad nákladů spojených s úpravou vodního díla 

zhoršujícím průběh povodně (Investiční náklady určené na rekonstrukci vodního díla). 

Zastupitelstvo se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 

10%. 
 

5. Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu kultury a obnovy 

památek na rok 2015 (oblast podpory obecních knihoven). Zastupitelstvo se zavazuje 

ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 20%. 

6. Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu životního 

prostředí a zemědělství na rok 2015. Dotace se bude týkat úhrad části nákladů 

spojených s realizací projektu Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice 

(Vodohospodářská infrastruktura – realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací 

ČOV a kanalizací napojených na ČOV). Zastupitelstvo se zavazuje ke 

spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5%. 

7. Žádost ZŠ a MŠ Jesenice o příspěvek na plavání dětí ve školním roce 2014-2015 ve 

výši 4.634,-.  

8. Dohodu o směně užívaných pozemků mezi ZS Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí 

Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) a třetí osobou (nový uživatel) na pozemky p.č. 

860/1 (část – 2.057 m2) a 860/30 (3.239 m2) v k.ú. Rovina 

9. Dohodu o směně užívaných pozemků mezi ZS Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí 

Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) a třetí osobou (nový uživatel)  na pozemky p.č. 

127/6 (část – 4.391 m2) a 127/5 (183 m2) v k.ú. Bor u Sedlčan. 

10. Zakoupení malovaných map od firmy CBS – Malované mapy s.r.o. pro prezentaci 

regionu Příbramska se zákresem a popisem tří památek obce Nedrahovice. Cena 5 ks 

map a 300 ks skládacích map činí 16.990,- Kč.  ZO schvaluje zakoupení 1 ks 

masivního dřevěného stojan na tuto mapu v ceně 7.500,- Kč (vč. montáže) 

11. Podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Kamenice – oprava mostku, která 

bude převážně financována z prostředků MMR. Pověřuje starostu k podepsání 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

12. Uspořádání zájezdu pro rodiče s dětmi z obce do zábavního centra Mirákulum u  Lysé 

n. Labem. Obec by hradila cestovné za autobus 



Zasedání zastupitelstva 

 

Obec Nedrahovice                                                                                                                     Stránka 2 
 

13. Vypracování projektu pro zajištění soupisu prací stavby „Nedrahovice, přípojky 

vodovodu a splaškové kanalizace-veřejné části“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách v platném znění. 

14. Zakoupení obecního traktůrku v ceně do 125.000,-. 

 
 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

Nedrahovice dne  23.03. 2015 

 

Vyvěšeno: 23.03. 2015    Sejmuto: 22.04. 2015  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 22. dubna 2015 od 20 

hodin v hasičárně v Kamenici. 

 

 

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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