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

Usnesení
č.21/2013
Zastupitelé obce epomuk na veřejném za edání zastupitel
dne 2.12.2013 od ouhlasili:

tva obce

epornuk

- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili nákup věcného daru pro p. Z. V.u příležitosti předání
Janského plakety.
- zastupitelé vzali na vědomí územní rozhodnutí Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 4.12.2013
o umístění stavby .Trubní vrtané studny a
pří odu vody pro dům č.p. 90 st.č.I O I v Nepomuku
v k.ú. epomuk p.Tř.
- za tupitelé
chválili pro rok 2013 zřízení Hlavní inventarizační komise ve složení: předsedaMiro lav Leiterrnann, člen - Jiřina Vavrečková k zajištění inventarizace schválili jmenování
Inventarizační komise ve ložení předseda: Jo efEisenreich, členové: Kamil Viktora,
Petr Kokštejn., Dana Hrzalová.
- zastupitelé chvaluj í pro rok 2014 Rozpočtové provizorium platné po dobu prvního čtvrtletí
roku 2014. v průběhu kterého bude sestaven řádný rozpočet na rok 2014. Rozpočtové
provizorium bude v souladu se měrnicí obce o Rozpočtovém provizoriu.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili dodatek Č. 15 ke smlouvě O dílo - směsný komunální
odpad - Západoče ké komunální lužby a .. , Plzeň a odsouhlasili ceny ročních nalepovacích
známek na popelnice v roce 2014.
Pra idelný svoz: I x za 7 dní cena vč. DPH - 2.500 - Kč
I x za 14 dní cena vč. DPH - 1.400,- Kč
I x za měsíc cena vč, DPH - 850,- Kč
Nepravidelný
voz: jednorázová známka cena vč, DPH - 90 - Kč
Pytel PE 110 I-I ks cena vČ. DPH - 95,- Kč
- zastupitelé všemi hlasy chválili, aby přezkoumání hospodaření obce epomuk za rok 2014
provedla auditorská firma A+D HELP, Příbram.
- právce rozpočtu předložil na za tupitelstvu obce ávrh rozpočtového opatření Č. 3 - upravit
čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100% k 31.12.2013 a zároveň od ouhlasili Rozpočtové
opatření č.3/20 13 (viz příloha č.l ).
- zastupitelé ne ouhlasí se zrušením Vojenského výcvikového prostoru Brdy a jsou pro
zachování dané oblasti v režimu VVP.
- zastupitelé všemi hla odsouhla ili stočné pro odběratele ve výši 25 Kč/rn" na rok 2014, které
se bude ybírat čt rtletně.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili nákup věcného daru pro p. P.K. k jeho životnímu jubileu.

Miroslav Leitermann
starosta obce

