Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 6/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 22.6. 2016
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje :
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. navržený program zasedání
3. rozpočtové opatření č. 05/2016 (červen)
4. prodej části obecního pozemku 619/1 p………………, dle GP č. 396-185/2014

vypracovaného ing. Hadravou, Purkyňova 394, 261 01 Příbram. Záměr č.j. 240/2016
byl řádně vyvěšen od 16.5.2016 do 1.6.2016
5. prodej pozemku p.č. 90/6 v k.ú. Radeč u Nedrahovic. Pozemek bude prodán v případě

realizace Krčínovy cyklostezky ………………….
6. podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí ke zřízení pozemkové služebnosti k části

pozemku p.č. 56/3 v kú Radeč u Nedrahovic v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
propustku v Radči
7. podání žádosti o ÚR a stavební povolení „Silniční propustek v osadě Radeč“
8. dar pro SDH Nedrahovice ve výši 2.000,- Kč na dětský den, který proběhne 1.7.2016
9. realizaci akce „Oprava cesty v k.ú. Mezné“, kterou bude provádět Obec Jesenice za
pomoci čerpání dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje měst a obcí.
Zastupitelstvo obce Nedrahovice souhlasí s realizací akce „Oprava cesty v k.ú.
Mezné“, která se bude realizovat i na pozemcích parcela č. 354/2, 372 a část 371 v k.ú.
Radeč u Nedrahovic ve vlastnictví Obce Nedrahovice zapsaných na listu vlastnictví
10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram.
Na uvedenou akci byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby č.j: 8/2016-Hr/2
Obecním úřadem Jesenice dne 11.1.2016.
ZO souhlasí s tím, podílet se na její realizaci poměrnou částí 50.000,- Kč. Částka bude
poskytnuta po ukončení stavby vodovodu a kanalizace
10. dar pro SDH Bor ve výši 2.000,- Kč na dětský den, který proběhne 25.6.2016

11. jako realizátora akce „Autobusová zastávka Rudolec, betonová plocha pod
kontejnery“ firmu DŘEVOKOMPLET B+H s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídku. ZO pověřuje starostu k podepsání Smlouvy o dílo s touto firmou
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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 24.6.2016
Vyvěšeno:

24.6.2016

Sejmuto: 20.07.2016

Příprava příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce :
Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 20. července 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 OÚ v Nedrahovicích nebo na
www.nedrahovice.cz
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