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U S N E S E N Í č. 04/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 22.04. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Navržený program zasedání      

 

3. Rozpočtové opatření č. 04/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 
 

4. Pronajmutí pozemků uvedených v příloze vybranému subjektu za úplatu 2.500,- 

Kč/ha/rok. 
 

5. Pronajmutí pozemků uvedených v příloze vybranému subjektu za úplatu 2.500,- 

Kč/ha/rok. 
 

6. Pronajmutí pozemků uvedených v příloze ZS Kosova Hora Kosova Hora 338, 262 91 

Kosova Hora, IČ: 00107956 za úplatu 2.500,- Kč/ha/rok. 
 

7. Bezúplatný převod pozemků p.č.236/15,č.630/1,č.630/8, č.633/7, č.633/13 a č.633/20 

v k.ú. Nedrahovice z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec 

Nedrahovice. 
 

8. Provedení výběrového řízení na přípojky pro vodovod a kanalizaci v Nedrahovicích 

podle projektu vypracovaného Pavlem Mladičem (č. zakázky (03/2014). VŘ provede 

stejně jako v předešlém případě firma Evord. ZO schvaluje navrhovanou Smlouvu o 

dílo s realizátorem stavby, který bude vybrán. Pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
 

9. Zahájení uzavírání smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění projektové 

dokumentace a výkonu inženýrské činnosti nutného pro vydání stavebního povolení a 

realizaci domovní kanalizační přípojky, příp. vodovodní přípojky ve veřejné části 

pozemku s občany dotčených nemovitostí v Nedrahovicích. V případě kanalizační 

přípojky příspěvek 20.000,- Kč, u vodovodní přípojky 5.000,-Kč. 
 

10. Částku 25.000,- Kč na stavební úpravy Bor – oplocení pro kontejnery – vybetonování 

základny. 
 

11. Zajištění technického dozoru při opravě mostku v Kamenici ing. Sochorovou dle 

předložené nabídky, pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
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12. Úhradu faktury SDH Bor za odvedenou práci pro obec Nedrahovice. Jednalo se o dvě 

brigády, odpracováno 122 hodin, částka k proplacení 8.540,- Kč. 
 

13. Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně Zprávy o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve 

zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 

 

1. Nemovitosti v záměrech budou označovány údaji podle katastrálního zákona 

platného ke dni zveřejnění 

 

2. Při prodeji movitého majetku bude postupováno tak, aby způsob prodeje tohoto 

majetku mohl být prokazatelně považován za rovné, transparentní a 

nediskriminační zacházení 

 

3. Při veřejných zakázkách malého rozsahu bude postupováno dle zákona, aby bylo 

možno hodnověrně doložit plnění zákonné povinnosti obce – dodržení zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz směrnice v bodu 

7.12.) 

 

4. Rozpočtový výhled bude pravidelně aktualizován tak, aby schvalovaný rozpočet byl 

v souladu s předpokládanými příjmy i výdaji obce, včetně zamýšlených 

investičních záměrů 

 

14. Účetní závěrku za rok 2014. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou usnesení. 

 

15. Směrnici pro financování veřejných zakázek. 
 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

Nedrahovice dne  23.04. 2015 

 

Vyvěšeno:      Sejmuto: 20.05. 2015  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

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

hodin na OÚ v Nedrahovicích. 

 

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/

