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U S N E S E N Í č. 12/2015 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 16.12. 2015 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. navržený program zasedání      

 

3. rozpočtové opatření č. 12/2015 v jednotlivých položkách (příloha č 1 k zápisu) 

 

4. poskytnutí dotace pro rok 2015 pro Sokol Jesenice ve výši 10.000,- Kč 

5. rozšíření stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky“ o nové přípojky, které nebyly 

součástí projektu. Konkrétně se jednalo o vodovodní přípojku k čp. 68 (vp 18), 

kanalizační přípojky k pozemku p.č. 459/4 (kp57) a p.č. 92/9 (kp 58), vše kú 

Nedrahovice. 

6. dočasný zábor formou výpůjčky pro Atelier projektování inženýrských staveb sro 

(APIS), zplnomocněný investorem stavby (Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje)  plochy 487m2 z pozemku p.č. 378/53 v k.ú. Bor u Sedlčan z 

důvodu opravy místního propustku („II/120 Rudolec, rekonstrukce propustku“). 

7. znění nové OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

8. odkoupení pozemku p.č. 317/17 v kú Nedrahovické Podhájí (ostatní plocha, 136m2) za 

cenu 3.000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

9. schodkový rozpočet obce Nedrahovice na rok 2016. Schodek rozpočtu je kryt 

přebytkem rozpočtu minulých let. 

10. neinvestiční dotaci pro SDH Nedrahovice pro rok 2015 ve výši 9.704,- Kč 

11. neinvestiční dotaci pro SDH Bor pro rok 2015 ve výši 27.449,- Kč. 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

 

 

Nedrahovice dne  17.12.2015 
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Vyvěšeno: 17.12.2015     Sejmuto: 20.01.2016 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 20. ledna 2016 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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