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U S N E S E N Í č. 8/2019 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEDRAHOVICE 

ZE DNE 28.8. 2019 

 
Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje: 

 

1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 8/2019 v jednotlivých položkách 

4. žádost ……………….. o možnost odkoupení parcel st. 37/4, 28m2 (zastavěná plocha, 

nádvoří) v k.ú. Nedrahovice a 68/4, 104 m2 (zahrada) v k.ú. Nedrahovice 

5. žádost ……………….o dotaci na DČOV ve výši 40.000,-Kč 

6. žádost ……………… o dotaci na DČOV ve výši 40.000,-Kč 

7. žádost ……………… o dotaci na DČOV ve výši 40.000,- Kč 

8. žádost ………………. o dotaci na DČOV ve výši 40.000,- 

9. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení 

Územního plánu obce Nedrahovice. 

 

Zastupitelstvo schvaluje jako určeného zastupitele pro pořizování Územního plánu 

obce Nedrahovice pana Čestmíra Sosnovce 

  

Zastupitelstvo obce Nedrahovice příslušné dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), schvaluje žádost obce o pořizování Územního plánu obce 

Nedrahovice, v návaznosti na § 5 odst. 5 písm. c) stavebního zákona 

 

10. vypracování projektové dokumentace na vybudování nových rybníků nad Kamenicí. 

11. žádost ………………… o dotaci na DČOV ve výši 40.000,- 

12. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k částem pozemků 188/20, 22, 23, 25, 41, 487/6, 

487/14 vše v kú Kamenice u Nedrahovic. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy 

13. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k částem pozemků 188/48,12, 11, 487/7, 487/8 vše 

v kú Kamenice u Nedrahovic. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy 

14. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k části pozemku 189 v kú Kamenice u Nedrahovic. 

ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy 

15. aktualizovaný Program rozvoje obce Nedrahovice pro roky 2014-2022. 

16. uzavření SOD na podání žádosti o dotaci na Přístavbu komunitního centra a garáže 

SDH na MMR s firmou LK Advisory, s.r.o., IČ24275093 
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 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

     Lubomír Budka                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

                                                    

                                                    Nedrahovice dne  30.08.2019 

 

 

          Vyvěšeno: 30.8.2019          Sejmuto: 25.9.2019 

 

 

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat v hasičárně v Kamenici dne 

25.9.2019 od 20 hodin. Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích nebo 

na www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

