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U S N E S E N Í č. 5/2018 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 27.6. 2018 

 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje: 

 
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 5/2018 v jednotlivých položkách 

4. žádost ………………, o souhlas se stavbou upravující stávající obchod na p.č. st. 

62/1, 619/22 v kú Nedrahovice 

5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za účelem získání 

stavebního povolení na DČOV u nově budovaného rodinného domku v Kamenici 

mezi obcí a ……………………. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

6. žádost …………………..o povolení vybudování vrtu. Souhlas bude vyjádřen 

podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti (věcného břemene). 

Samotná smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene) bude podepsána po 

dokončení a zaměření stavby. 

7. žádost SDH Kamenice o finanční dar 1.600,- Kč na zhotovení kožených opasků. ZO 

pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy 

8. nákup pozemku parc. č. 523/21 o výměře 41 m2  - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v katastrálním území Bor u Sedlčan za cenu 25,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu 

podepsáním kupní smlouvy. 

9. nákup pozemků parc. č. 507/7 o výměře 520 m2  - ostatní plocha, ostatní komunikace a 

parc. č. 507/6, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 141 m2, v  k.ú. Bor u Sedlčan 

za cenu 25,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

10. nákup pozemku parc. č. 367/15 o výměře 236 m2  - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Bor u Sedlčan, a to oddělením ze stávající parcely parc.č. 367/8, v k.ú. Bor u 

Sedlčan za cenu 25,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

11. nákup pozemku parc. č.. 485/2 o výměře 20 m2  - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Bor u Sedlčan, oddělený ze stávající parcely parc.č. 485, v k.ú. Bor u Sedlčan za 

cenu 25,-Kč/m2.   ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

12. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ……………………majitelem 

pozemků parc. č. 6/2, č. 263/25 a č. 269/3 v k.ú. Nedrahovice. Účelem je umístění 2 ks 

lamp VO a dalšího potřebného příslušenství. ZO pověřuje starostu podepsáním 

smlouvy. 

13. žádost ………………a souhlasí s výstavbou nového rodinného domku v osadě Bor. 

14. dohodu o provedení práce na údržbu místních komunikací s ………………, 

neuvolněným zastupitelem. 
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15. smlouvu o sml budoucí na zřízení věcného břemene (SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01) a 

dohodu o umístění stavby č.st. IP-12-6014362-1 BOR, NN pro p.č. 367/13 v k.ú. Bor u 

Sedlčan. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice neschvaluje: 

1. příspěvek  …………….. na účast ve vzdělávacím semináři Akademie 3. věku, který 

pořádala obec Kamýk n. Vltavou v době únor – květen 2018 

 

 

 

 

 
 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

     Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

         Nedrahovice dne  28.6.2018 

 

          Vyvěšeno: 28.6.2018           Sejmuto: 25.7.2018 

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 25.7. 2018 od 20 hodin 

v hasičárně v Kamenici. Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích 

nebo na www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

