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U S N E S E N Í č. 11/2016 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 23.11. 2016 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 
 

1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Navržený program zasedání  

3. Rozpočtové opatření č. 10/2016 (listopad) 

4. Záměr prodat obecní pozemky p.č 320/2 o výměře 109 m2 a p.č. 318/3 o výměře 30 

m2, vše v k.ú. Nedrahovické Podhájí 20, 264 01 Sedlčany. Cena za 1m2 činí 50,-Kč. 

ZO pověřuje starostu k podepsání Kupní smlouvy. 

5. Odkoupení pozemku p.č. 278/3 v k.ú. Nedr. Podhájí, plocha pozemku 139 m2, způsob 

využití ostatní plocha/ostatní komunikace, vzniklý dělením pozemku p.č. 278 v k.ú. 

Nedr. Podhájí na základě GP č. 84-26/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadravou, 

Purkyňova 394, 261 01 Příbram. Cena 50,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu k podepsání 

Kupní smlouvy. 

6. Dodatek č.1 ke smlouvě 3/2016 ze dne 28.6.2016 na akci Autobusová zastávka 

Rudolec, betonová plocha pod kontejnery. ZO pověřuje starostu obce k podepsání 

Dodatku. 

7. Odkoupení: 

-  pozemku p.č. 19/4 o výměře 77 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Nedrahovice, obec Nedrahovice, za cenu 100,-Kč/m2 

- pozemku parc. č. 19/5, o výměře 25 m2, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. 

Nedrahovice, obec Nedrahovice, za cenu 300,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu 

k podepsání Kupní smlouvy. 

 

8. Odkoupení pozemku p.č. . 19/6 o výměře 4m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Nedrahovice, obec Nedrahovice, za cenu 50,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu 

k podepsání Kupní smlouvy. 

9. Vytvoření nových internetových stránek obce 

10. Příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro Sokol Jesenice na činnost v roce 2016. ZO pověřuje 

starostu k podepsání smlouvy 

11. Jako realizátora akce „Odbahnění návesního rybníku v Nedrahovicích“ firmu Miloš 

Jonák, Nedrahovice 14 

12. Odkoupení pozemku p.č. 675 o výměře 36 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Nedrahovice, obec Nedrahovice, za cenu 300,-Kč/m2 (celkem 10.800,-Kč). ZO 

pověřuje starostu k podepsání Kupní smlouvy. 
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13. Bere na vědomí uzavření Dodatku č.2 ke SOD č. 401/2015 na akci „Vodovodní a 

kanalizační přípojky Nedrahovice“. Zastupitelstvo obce schvaluje snížení čerpání 

rozpočtu v paragrafu kanalizační a vodovodní přípojky o částku 484.542,- Kč (vč. 

DPH). 

14. Zadat vypracování pasportu komunikací a dopravního značení u firmy firmu  HPN 

projekt s. r. o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň dle cenové nabídky. ZO pověřuje starostu 

podepsáním SOD. 

15.  Finanční dar ve výši 4.000,- Kč na nákup hraček pro děti MŠ Jesenice 

 

 

 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

Nedrahovice dne  25.11.2016       Vyvěšeno: 29.11.2016      Sejmuto: 21.12.2016 

  

PPřříípprraavvaa  ppřřííššttííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  oobbccee  ::  

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 21. 12 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/

