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

Usnesení
če2/2014
Zastupitelé obce epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 29. 1.2014 schválili:

obce Nepomuk

- zastupitelé vzali na vědomí kolaudační souhlas Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 13. 1.2014 s užíváním stavby , Přístavba a stavební
úprava objektu cykloklubu na pozemku parc. č.780/4 v k.ú. Nepomuk p.Tř.
- za tupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Příbrami Odbor životního prostředí
ze dne 16. 1.2014 o zahájení vodoprávního a stavebního řízení na tavbu "domovní čistírny
odpadních vod pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu a stavebního povolení na stavbu
vrtané studny s nakládáním s vodami pro zajištění zá obování vodou' na pozemku parc. Č.
245/4 v k.ú. epomuk p.Tř.
- zastupitelé vzali na vědomí územně plánovací informaci Městského úřadu v Rožrnitále p.Tř.,
Odbor výstavby a životního prostředí ze dne 23. I. 2014 o podmínkách využívání území na
stavbu "Nepomuk-v.v.
NN pro p.č. 730/7" na pozemcích parc. číslo 730/7,714/131,
861/1,
836/7 v k.ú. epomuk p.Tř. (E ERGON Dobříš s.r.o)
- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Příbrarni, Odbor životního prostředí
ze dne 29. 1.2014 o zahájení vodoprávního a stavebního řízení na stavbu "trubní vrtaná studna a
přívod vody" na pozem ku parc.č. st.I 01
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uspořádání Turnaje ve stolním tenise dne 1.2.2014
a odsouhla ili příspěvek na ceny pro vítěze ve výši 600,- Kč.
- za tupitelé všemi hlasy odsouhlasili uspořádání Maškarního plesu pro dospělé dne 7.2.2014
a na tuto akci odsouhlasili příspěvek ve výši 6.500,-Kč.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili částku ve výši 5.000 - Kč ročně na fond oprav vodovodního
a kanalizačního řádu. Z důvodu malého objemu finančních prostředků nernůže obec Nepornuk
tvořit rezervu na opravy ve myslu §8 odst.l1 zákona Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- zastupitelé se seznámili a všemi hlasy odsouhlasili zprávy finančního výboru ze dne 10.J. 2014
a kontrolního výboru ze dne 10. 1.2014.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uzavření dohod o provedení práce s p.R.B.- úklid a údržba
obce, práce na lesních obecních pozemcích - odměna 100,- Kč/hod hrubého ap. M.B. - úklid a
údržba obce, práce na lesních obecních pozemcích - odměna 100.- Kč/hod hrubého

Miroslav Leitermann
starosta obce

