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U S N E S E N Í č. 10/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 21.10. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. navržený program zasedání      

 

3. rozpočtové opatření č. 10/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 

 

4. uzavření Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice, kterou obec uzavírá se 

KSUS, oblast Benešov z důvodu stavby kanalizace v Nedrahovicích. ZO pověřuje 

starostu k podepsání Smlouvy. 

 

5. finanční dar pro rok 2016 pro Svaz tělesně postižených ČR, MO Sedlčany ve výši 

1.000,- Kč. 

6. prodej obecního pozemku p.č. 121/6 odděleného z původního pozemku p.č. 121/4 
podle GP č. 393-1407004/2014. Pozemek se nachází v k.ú. Nedrahovice. Za cenu 
50kč/m2. Záměr obce byl řádně vyvěšen na ÚD obce Nedrahovice dne 16.9.2015, 
svěšen dne 02.10.2015. 

7. realizaci stavby Prodloužení vodovodního řadu D formou přípojky jednocoulovou 

hadicí. Veškeré náklady si hradí připojovaný subjekt. Příspěvek žadatele na investiční 

náklady obce Nedrahovice spojené s inženýrskou činností při realizaci přípojky 

k nemovitosti přispívajícího, ve veřejné části pozemku, zůstává 5 tis. Kč. 

 
 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice neschvaluje : 
 

 

 

1. účast ve VŘ na koupi pozemků 177/1 (1584 m2, ostatní plocha, neplodná půda) 

a 177/5 (180 m2, ostatní plocha, neplodná půda)  v kú Nedrahovice. 

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 
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Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

 

 

Nedrahovice dne  23.10.2015 

 

Vyvěšeno: 26.10.2015     Sejmuto: 18.11.2015 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 18. listopadu 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/
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