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U S N E S E N Í č. 1/2016 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 20.1. 2016 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. navržený program zasedání      

 

3. poskytnutí daru pro rok 2016 pro Svaz diabetiků, ÚO Sedlčany ve výši 1.000,- Kč. 

4. rozšíření stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky“ a „Tlaková kanalizace obec 

Nedrahovice“ o vodovodní a kanalizační přípojku k čp. Nedrahovice 18. 

5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6016332/1 Nedrahovické 

Podhájí, v.v NN pro p.č. 402/8. ZO pověřuje starostu k podepsání Smlouvy. 

6. připojení č.p. Nedrahovice 18 na obecní kanalizaci a vodovod v rámci probíhající 

stavby vodovodu a kanalizace. ZO dále schvaluje zadání projektu na připojení 

Nedrahovice čp 18 ing. Urešovi. 

7. podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu životního 

prostředí a zemědělství na rok 2016. Dotace se bude týkat úhrad části nákladů 

spojených s realizací projektu Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice 

(Vodohospodářská infrastruktura – realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací 

ČOV a kanalizací napojených na ČOV). Obec se zavazuje ke spolufinancování akce z 

rozpočtu obce v minimální výši 5% uznatelných nákladů akce/projektu. 

8. podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu rozvoje obcí a 

měst v rámci Tematického zadání „Program obnovy venkova“. Obec se zavazuje ke 

spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% uznatelných nákladů 

akce/projektu. 

9. podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj do Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2016. Obec se zavazuje ke spolufinancování 

akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% z uznatelných nákladů akce/projektu 

10. hlasy zrušení JPO V Kamenice a JPO V Bor. Pověřuje starostu k napsání žádosti o 

zrušení jednotek. 

11. dar ve výši 1.500,- pro MŠ Jesenice na pořádání dětského karnevalu. 

12. navýšení hodinové sazby za brigády pro všechny SDH obce, ze 70 Kč/hod na 80 

Kč/hod. 
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Zastupitelstvo obce Nedrahovice neschvaluje: 

1. účast v  elektronické dražbě o nemovitosti nemovitostí p.č. st 9 (zastavěná plocha- 267 

m2) a p.č. 21 (zahrada – 331 m2) v k.ú. Nedrahovické Podhájí. 

 

 

 

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

 

 

Nedrahovice dne  21.1.2016 

 

Vyvěšeno: 21.1.2016     Sejmuto: 24.02.2016 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 24. února 2016 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 

http://www.nedrahovice.cz/

