OBEC NEPOMUK
262 42 Rožmitál p. Tř., okres Příbram

Usnesení
č.20/2013
Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 28.11.2013 odsouhlasili:

obce

epomuk

- zastupitelé vzali na vědomí územní rozhodnutí Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor
výstavb a životního prostředí ze dne 4.11. 2013 o umí tění stavby "V11ané studny a domovní
ČOV LI novostavby rodinného domu v epomuku na pozemku parc.č. 245/4 v k.ú, epomuk
p.Tř.
- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Příbrami. Odbor koncepce a rozvoje
mě ta ze dne 6. II. 2013 o projednávání návrhu zadání Územního plánu Sedlice.
- za tupitelé všemi hlasy odsouhlasili pro děti do 15 let trvale bydlící v obci Mikulášskou
nadílku.
- za tupitelé vzali na vědomí sdělení Městského úřadu v Rožmitále p.Tř. Odbor výstavby a
ži votn ího pro třed í ze dne 12.11. 2013 o schválení navrhovaného záměru pro dělen í pozemků
parcel číslo 867/54 a 867/62 v k.ú. epomuk p.Tř.
- za tupitelé vzali na vědomí informaci Mě t kého úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor výstavby a
životního prostředí ze dne 18.11.2013 o návrhu výroku územního rozhodnutí o umístění stavby
"Trubní vrtané tudny a přívodu vody pro dům parcela st.č.lO 1 v epornuku' v k.ú. epomuk
p.Tř.
- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili uzavření dohody o provedení práce s paní O.H. administrativní práce nad rámec účetnictví - odměna 100,- Kč/hod hrubého.
- zastupitelé vzali na vědomí souhla Městského úřadu v Rožrnitále p.Tř. Odbor výstavby
a ži otního prostředí ze dne 21.11.2013
provedením změny ohlášené tavbo před dokončením
- prodlouž ní lhůty k dokončení stavby "rodinného domu v epornuku, jímky, přípojek
vodovodu. kanalizace a elektro, zpevněných ploch a oplocení" na parcelách čí 10 st. 87 a 220/5
v k.ú. epornuk p.Tř. (pí Ježková
- za tupitelé chválili Místní program obnovy vesnice na rok 2013 až 2015 (viz příloha č.l )
- zastupitelé všemi hlasy souhlasí, že Obec Nepomuk chvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
"Oprava komunikací parc č. 847/3 dle cenové nabídky ve výši 343.054 - Kč a 837/1 dle cenové
nabídky ve výši 706.190,- Kč' ze tředočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014
a zavazuje se polufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů
projektu.

Miroslav Leitermann
staro ta obce

