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

Usnesení
č. 6/2014
Zastupiielé obce epomuk
dne 20.3.2014
schválili:

na veřejném

zasedání zastupitelstva

obce

epomuk

- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor výstavby a
životního prostředí z dne 13.3.2014
o povolení výjimky pro umístění stavby
.Nepomuk,
.v.
pro p.č.85/1 číslo tavby 0/-12-6006488"na
pozemcích parc. č.46, 68/1 a 85/1
v k.ú. epomuk p.Tř. (ČEZ Distribuce a.. )
- za tupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Rožmitále
ži otn ího pro třed í z dne I I. 3. 2014 o zahájení společného řízen í na
v epomuku, jímk
na v vážení jímky na de ťové vody, garážového
vodovodu. elektro, dešťové a splaškové kanalizace, zpevněných ploch
parc.čí 10 249/ 1,249/2,256

a 257/33 v k.ú.

epomuk

p.Tř., Odbor výstavby a
stavbu" rod inného domu
pří třešku, přípojek
a oplocení' na pozemcích

p.Tř. (Rathanová)

- za tupitclé
mi hlas od ouhlasili uzavření smluv o dílo s panem Romanem Brettlern , bytem
epomuk 149, který provede v l-l v.čtvrtletí roku 2014 výrobu palivového dřeva z polomů na
obecních lesních pozemcích 440/1,603/1,23
za cenu která činí 220 - Kč s DPH za I prm
a v l.pololetí roku 2014 provede obsekávání trávy kolem sazenic stromků na obecních lesních
pozemcích 313/2 o výměře 1 19 ha a 440/ I o výměře 1,39 ha za cenu, která činí 6000,- Kč
za I ha ob ekané plochy.
š

- za tupitelé v emi hla yod ouhlasili dohody o provedení práce s p. Křivánkern
epornuk 143 , p. tavinohou Ondřejem.
epomuk 47 a p. Ježkem Františkem,
Přibram VII na úklid a údržbu obce - odměna 100,- Kč/hod hrubého.
- zastupit lé všemi hla y odsouhlasili opravu požární nádrže p.č. 217
př dpokládaná výše nákladů bude cca 300.000,- Kč.

vépomocí

Mirosla
Leitermann
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Františkem,
ikmá 478
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tím, že

