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U S N E S E N Í č. 5/2016 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 25.5. 2016 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 04/2016 (květen) 

4. propachtování pozemků uvedených v příloze čísla jednacího 213/2016 Ing. Vladimíru 

Peštovi, IČ 75145464, Bor 21, 264 01 Sedlčany. ZO pověřuje starostu k podepsání 

Dodatku č.1 k Pachtovní smlouvě. 

5. propachtování pozemků uvedených v příloze čísla jednacího 214/2016 ZS Kosova 

Hora , IČ 00107956, 262 91 Kosova Hora 338. ZO pověřuje starostu k podepsání 

Dodatku k nájemní smlouvě č. 1058/2016. 

6. propachtování pozemků uvedených v příloze čísla jednacího 216/2016 panu Luboši 

Budkovi, Úklid 2, 264 01 Sedlčany, IČ: 470 72 903. ZO pověřuje starostu k podepsání 

Dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.4.2015. 

7. výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2016 dle aktuálně platných předpisů (příloha 

k Vyhlášce č. 428/2001 Sb.). 

8. pověření starosty k podpisu smluv o smlouvách budoucích – kupních za obec 

Nedrahovice dotčených pozemků pro projekt „Cyklostezka Sedlčany – Sedlec - 

Krčínova stezka“ s majiteli soukromých pozemků dotčených stavbou. 

9. pověření starosty k podpisu smluv o smlouvách budoucích – kupních za obec 

Nedrahovice dotčených pozemků pro projekt „Silniční propustek v osadě Radeč“ 

s majiteli soukromých pozemků dotčených stavbou. 

10. uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí kupní za účelem odkoupení částí pozemků 57/3, 

57/4, 172 – ost.pl. a 61/2, 158, 170/5, 175/1 – op – celková plocha 405 m2) ) vše k.ú. 

Radeč u Nedrahovic. 

11. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

na akci „Autobusová zastávka Rudolec, betonová plocha pro kontejnery“, číslo 

žádosti FRO/POV/026520/2016. 

12. podobu zápisu do obecní kroniky obce Nedrahovice za rok 2015. Zápis může být 

proveden v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 

 

13. stavební úpravy bytového domu Úklid č.p. 3 (bývalá škola v Úklidu). ZO doporučuje 

zachování původního vzhledu 
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Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

Nedrahovice dne  27.5.2016 

 

Vyvěšeno: 27.5.2016     Sejmuto: 22.06.2016 

  

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 22. června 2016 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 OÚ v Nedrahovicích nebo na 

www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

		2016-06-01T10:49:38+0200
	Mgr. Čestmír Sosnovec




