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U S N E S E N Í č. 09/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 23.09. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. navržený program zasedání      

 

3. rozpočtové opatření č. 09/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 
 

4. výši finančního příspěvku na vypracování PD a výkon inženýrské činnosti nutné pro 

vydání ÚS a realizaci domovní kanalizační a vodovodní přípojky ve veřejných částech 

pozemků  od majitelů dotčených nemovitostí. ZO schvaluje příspěvek 20.000,- Kč u 

kanalizační přípojky, 5.000,- Kč u vodovodní přípojky, u kanalizační přípojky pro 

sdružení bytů (bytovka čp 56 a 60) 30.000,- Kč. 

5. zakoupení 50 ks sad tašek na třídění odpadu od společnosti Eko-kom. Jedná se o sadu 

3 tašek (plasty, sklo, papír) za cenu. Sady obec věnuje občanům, kteří budou mít o 

tašky zájem. 

6. rezervaci zimního stadionu pro obec Nedrahovice na období říjen 2015 – duben 2016. 

7. prodej pozemků p.č. 72/3 (20m2, zahrada), 38/3 (19 m2, zastavěná plocha) a 38/4 

(117 m2, zastavěná plocha) v k.ú. Nedrahovice, obec Nedrahovice, zapsaném v 

katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Příbram, na LV č. 10001, pro k.ú. Nedrahovice. Záměr obce prodat tyto 

pozemky byl řádně vyvěšen na ÚD 04.09.2015 a svěšen 21.09.2015. 

8. prodej pozemků v k.ú. Nedrahovice p.č. 619/17 (122 m2, ost. plocha, jiná plocha) a 

619/18 (4 m2, ost. plocha, jiná plocha), vzniklé dělením pozemku p.č. 619/1 na 

základě geometrického plánu č. 396-185/2014 vypracovaného ing. J. Hadravou, 

Purkyňova 394, 261 01 Příbram.  

9. dodatek ke směrnici č. 4 o cestovních náhradách, který řeší proplácení nákladů na 

zahraničních pracovních cestách. 

10. bezúplatný převod pozemku p.č.  633/12 v k.ú. Nedrahovice z Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových na obec Nedrahovice. 

11. Smlouvu o dílo – separovaný odpad na svoz odpadů. Smlouva mezi obcí Nedrahovice 

a Sedlčanskými technickými službami se týká cen za svážený odpad a jeho druhů. 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 
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Nedrahovice dne  25.09. 2015 

 

Vyvěšeno: 30.09.2015     Sejmuto: 21.10.2015 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 21. října 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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