Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 11/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 18.11. 2015
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje :
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. navržený program zasedání
3. rozpočtové opatření č. 11/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu)
4. uzavření Dohody o změně obecní hranice dle § 31 odst. 2 písm. d) vyhlášky č.

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Dle této Dohody pozemky p.č. 479– celá parcela
(vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 1153 m2, LV
461 a p.č. 480– celá parcela (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) o výměře 896 m2, LV 461 přecházející z k.ú. Kamenice u Nedrahovic do
k.ú. Křemenice. ZO pověřuje starostu k podepsání Dohody.
5. posunutí termínu dokončení akcí „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu
Nedrahovice“ a „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“. ZO pověřuje
starostu k podepsání Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 206/2015 - „Splašková
kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice“ a Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.
401/2015 - „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“.
6. zapojení obce do financování projektu Krčínova cyklostezka podle upřesněných

informací starosty. Konkrétně se jedná o uhrazení části nákladů spojených s
vypracováním projektové dokumentace pro DUR (ing. Alois Palička). Náklady se
rozdělí mezi dotčené obce rovným dílem.
7. příspěvek pro Ochranu fauny ČR o.p.s. ve výši 2.000,- Kč.
8. finanční dar ve výši 4.000,- Kč na nákup hraček pro děti MŠ Jesenice.
9. samovýrobu dřeva v obecním lese (Kostelík u Radče) ………………………jako

kompenzaci za pomoc při zemních pracích při budování dětského hřiště a plochy na
kontejnery v Boru.

Obec Nedrahovice

Stránka 1

Zasedání zastupitelstva
Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.

Místostarosta :
Jiří Vacek

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Nedrahovice dne 19.11.2015
Vyvěšeno:

19.11.2015

Sejmuto: 16.12.2015

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 16. prosince 2015 od
20 hodin v hasičárně v Boru
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
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