
Zasedání zastupitelstva 

 

Obec Nedrahovice                                                                                                                     Stránka 1 
 

U S N E S E N Í č. 10/2017 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 25.10. 2017 

 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje : 

 
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 9/2017 v jednotlivých položkách 

4. záměr obce směnit nově vzniklý obecní pozemek p.č. 619/22 o výměře 49 m2, ostatní 

plocha, zeleň za pozemek p.č. 678 o výměře 39m2, ost. plocha, jiná plocha, vše v k.ú. 

a obci Nedrahovice. Pozemky vznikly na základě GP č. 410-115/2017 vyhotoveného 

J. Hadravou a úředně ověřeného dne 28.6.2017 pod číslem 1381/2017 KÚ pro 

Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram a byly odsouhlaseny SÚ 

Petrovice dne 11.9.2017 (č.j. 846-1/2017/SÚ). Vyvěšeno na ÚD 20.09.2017, svěšeno 

06.10.2017 

5. směnnou smlouvu mezi obcí Nedrahovice a ……………………….. Na základě této 

smlouvy dojde ke směně nově vzniklého obecního pozemku p.č. 619/22 o výměře 49 

m2, ostatní plocha, zeleň, za pozemek p.č. 678 o výměře 39m2, ost. plocha, jiná 

plocha, vše v k.ú. a obci Nedrahovice. ZO pověřuje starostu k podepsání směnné 

smlouvy. 

6. dotaci pro Sokol Jesenice ve výši 20 000,-Kč. 

7. finanční dar ve výši 1 000,-Kč pro MO STP Sedlčany na činnost v roce 2018. 

8. kácení napadeného porostu smrku v obecním lese na pozemku p.č.177/2 v kú 

Kamenice u Nedrahovic. Cena 300,-Kč/m3. Zájemci o kácení zároveň odstraní 

veškeré zbytky napadených stromů (větve, špičky ad.) formou štěpkování a odvozu 

vzniklé štěpky nebo formou pálení na místě. 

9. řešit problematiku instalace páteřní sítě pro položení optických kabelů 

v Nedrahovicích s firmou CETIN. 

10. přípravu realizace stavby „Silniční propustek v osadě Radeč“ a zároveň uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní s ………………, kde by obec odkoupila část 

pozemku p.č. 56/3, kú. Radeč u Nedrahovic, zastavěnou nově upraveným propustkem 

podle projektu ing. Sochorové. Cena za 1m2 standartních činí 50,-Kč. 

11. přípravu žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace směr Jesenice (Trojice). 

12. podepsání Dodatku č.1 k servisní smlouvě č.0242802/000/2017 ze dne 4.5.2017 

s firmou Inisoft. 

13. nový Spisový a skartační řád obce Nedrahovice. 

14. proplacení účtu za štěrk pod lanovou pyramidu na dětském hřišti v Boru. 

 

 

 

 
 

 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  
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Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

     Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

 

 

 

 

         Nedrahovice dne  26.10.2017    

 

 

 

          Vyvěšeno: 26.10.2017          Sejmuto: 29.11.2017 

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 29.11. 2017 od 20 

hodin v hasičárně v Boru. 

Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích nebo na 

www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

