OBEC NEPOMUK
262 42 Rožrnitál p. Tř., okres Příbrarn

Usnesení
č. 15/2015
Zastupitelé obce Nepomuk
dne 30.4.2015
schválili:
- zastupitelé vzali
ze dne 27.4.2015
pozemcích parc.č.
Děčín zastoupená

na veřejném zasedání zastupitelstva

obce Nepomuk

na vědomí rozhodnutí Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor výstavby a životního prostředí
o umístění stavby "kabelové vedení N 0,4 kV pro parc.č. 705/37, zakázka Č. IP-I 2-6007609" na
705/4, 705/31, 705/37, 886/2, 888/1, 888/2 v k.ú. Starý Rožmitál. Stavbu provede ČEZ distribuce
E ERGO
Dobříš.

- zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami
Odbor životního prostředí ze dne 22.4.20 I S o
změně povolení k vypouštění předčištěných
odpadních vod ze septiku SM9 , kdy text "na dobu tří let od právní moci
tohoto rozhodnutí'
je nahrazen slovy "na dobu do 3 1.12.2017 . Dále se výše uvedené rozhodnutí mění tak. že
dokonce roku 2015 obec
epomuk zajistí provedení kamerové zkoušky stávající splaškové kanalizace zaústěné do
septiku
M 9.
a základě této zkoušky bude do 31.12. 2016 vypracována
studie řešení intenzifikace
septiku a
kanal izace, která bude předložena Městskému úřadu Příbram, odboru životního prostředí.
- zastupitelé
odsouhlasili

všemi hlasy odsouhlasili uspořádání pálení čarodějnic
částku do výše 2.000,- Kč na občerstvení.

dne 30.4.2015

od 19 hodin a zároveň

- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
záměr prodat obecní pozemek par.č. 220/23 - zahrada
- 70 m2
v k.ú
epomuk p. H., které jsou vedeny v Katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram na LV Č. 1000 I pro Obec
epomuk.
- za tupitelé všemi hla yod ouhlasili dohody o provedení práce s O.K. - na zpracování žádo ti o poskytnutí dotací odměna 2.000,- Kč hrubého po provedené práci, s K.V. - na zpracování podkladů pro nové smlouvy na odběr vodyodměna 4.710.- Kč hrubého po provedené práci, s J. V. - na úseku evidence osob, práce s Czech Pointem - odměna
4.000,- Kč hrubého.
- zastupitelé všemi hla y odsouhlasili uzavření
Rámcové smlouvy o dílo s R.B., který provede v roce 2015
obsekávání trávy kolem sazenic stromků na obecních lesních pozemcích 313/2 o výměře 1,19 ha a 440/1 o výměře
1,39 ha za cenu, která činí 6000 - Kč za I ha obsekané plochy.

Miroslav Leitermann
starosta obce

