Zasedání zastupitelstva

U S N E S E N Í č. 4/2018
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITESTVA OBCE NEDRAHOVICE
ZE DNE 16.5. 2018
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje:
zapisovatele a ověřovatele zápisu
navržený program zasedání
rozpočtové opatření č. 4/2018 v jednotlivých položkách
vypracování projektové dokumentace „Návrh sadových úprav návsi v Nedrahovicích“
ing. Nejepínskou.
5. návrh na změnu katastrální hranice mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice. Návrh
vyhotovený katastrálním úřadem v Příbrami předpokládá přesun pozemků p.č.. 354/2,
372 a 371/2 v kú Radeč u Nedrahovic, obec Nedrahovice (376 m2, LV 445) do kú
Mezné, obec Jesenice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním souhlasu a
Dohody a změně hranic katastrálního území Radeč u Nedrahovic a katastrálního
území Mezné dle tohoto návrhu.
6. podporu Linky bezpečí, z.s., pro rok 2018 ve výši 1.000,-Kč. ZO pověřuje starostu
podepsáním darovací smlouvy.
7. Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. ZO pověřuje
starostu podpisem Smlouvy.
1.
2.
3.
4.

8. celoroční hospodaření obce Nedrahovice a Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. Nedostatky
specifikované ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly již napraveny.
1. K inventarizaci účtu 069 byl dodán inventurní soupis z evidence majetku,
který obsahuje soupis akcií Hasičské vzájemné společnosti a ZS Kosova Hora, jejich
počet a jednotkovou cenu (dodáno již v průběhu auditu)
2. Rozpočet na rok 2018 byl schválen v třídění na paragrafy. Závaznými
ukazateli jsou paragrafy. Schváleno Usnesením zastupitelstva obce 20. 12.
2017
9. Účetní závěrku za rok 2017.
10. že Zastupitelstvo obce Nedrahovice pro volební období 2018 – 2022 bude 9členné.
11. žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání okrskové soutěže v
Nedrahovicích ve výši 15.000,-Kč.
12. žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání dětského dne v Nedrahovicích ve
výši 2.000,-Kč.
13. žádost SDH Bor o finanční dar na pořádání dětského dne v Boru - Děti sto let od
vzniku republiky - ve výši 7.000,-Kč.
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Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva
obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.

Místostarosta :
Jiří Vacek

Starosta obce :
Mgr. Čestmír Sosnovec

Nedrahovice dne 17.5.2018
Vyvěšeno: 17.5.2018

Sejmuto: 27.6.2018

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 27.6. 2018 od 20 hodin
v hasičárně v Boru
Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích nebo na
www.nedrahovice.cz
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