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U S N E S E N Í č. 11/2019 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEDRAHOVICE 

ZE DNE 27.11. 2019 

 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje: 

 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 11/2019 v jednotlivých položkách 

 

4. propachtování části pozemku 380/2 v kú Bor u Sedlčan  

 

5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 
6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 

7. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

8. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

 

9. Dodatek č.1 ke SOD evidované pod číslem ES 039/2019, kterým se mění složení 

struktury opravované komunikace a zároveň se navyšuje cena díla (Oprava místní 

komunikace Na Trojici) na 1.679.514,84,-Kč, vše vč DPH. ZO pověřuje starostu 

k podepsání Dodatku. 

10. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného 

 

11. prodej 120 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny vlastněných obcí společnosti ZLT 

a.s., IČ: 46973451, Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov a sice za cenu 147,-Kč za 

akcii. Tento bod ruší a nahrazuje bod 6.4. z říjnového zasedání zastupitelstva 2019, 

kde byl odsouhlasen prodej 100 ks akcií (bod 7 usnesení č.10/2019). 

12. záměr obce propachtovat pozemek 279/2, orná půda, 323 m2 v kú Nedr. Podhájí 

společnosti ZS Kosova Hora, IČ: 00107956. 

13. návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 – 2023 

14. aktualizovanou verzi pasportu místních komunikací dle stavu k 20.11.2019 
 

15. odkoupení nově vytvořeného pozemku p.č. 76/14 o ploše 2.191 m2 v k.ú. Bor u Sedlčan 

za cenu 109.550,-Kč. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

16. finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro SDH Bor na besídku.  

17. finanční dar pro MŠ Jesenice ve výši 4.000,- Kč 
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Zastupitelstvo obce Nedrahovice neschvaluje: 

 

1. Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a 

válečného státu 

 

 
 

 
 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

     Lubomír Budka                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

                                                    

                                                    Nedrahovice dne  28.11.2019 

 

 

          Vyvěšeno: 28.11.2019          Sejmuto: 18.12.2019 

 

 

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat v sednici u Budků v Úklidu dne 

18.12.2019 od 20 hodin. Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích 

nebo na www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

