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

Usnesení
č. 27 /2015
Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 10.11.2015 chválili:

obce

epomuk

- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Mě tského úřadu v Rožmitále p. Tř., Odbor v' tavby a
životního pro tředí ze dne 20.10. 2015 o prodloužení lhůty k dokončení
tavb na tavbu
"Stavební úprava rekreačního domu č.e. 009" na pozemcích parc.č. t.78, a 220/18
k.ú.
epomuk p.Tř.
- zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami., Odbor životního pro tředí
ze dne 19.10.2015
povolení k nakládání s podzemními vodami a kjejich odběru a stavební
povolení ke stavbě vodního díla "vrtaná studna" na pozemku parc.č. 714/133 v k.ú. Nepomuk
p.Tř.
- za tupitelé
eznámili a souhla í projektovou dokumentací z října 2015 '. Analýza rizik taré
ekologické zátěže na lokalitě kládky odpadu v k.ú. epomuk p. Tř. na pozemcích parc.č. 656/2.
65617. 656/9, 57/2"., kterou zpracovala firma E VIREX
pol. r.o., ové Mě to na Moravě a
zároveň pověř ili výše uvedenou firmu o vypracování a podání žádo ti o dotaci na MŽP - prioritní
o a 3., obla t podpory 3.4.2. na likvidaci staré ekologické zátěže - kládka odpadu
obci
Nepomuk. Dle projektové dokumentace je výše nákladů stanovena na 1,0 17.913,- Kč.
- za tupitelé všemi hla yod ouhla ili uspořádat pro děti do 15 let trvale bydlící v obci
Mikuláš kou nadílku dne 5,12.2015 a od ouhlasili
tku na věcné dary a poho štění ve výši
8.000,- Kč.
čá

- zastupitelé vzali na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středoče kého kraje ve věci
žádosti o po kytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2015 pro
po kytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze tředočeského Fondu rozvoje obcí a mě t
na rekonstrukci místní komunikace v obci parc.č. 847/3 v k.ú. Nepomuk p.Tř. Tuto dotaci obci
Za tupitelstvo
tředočeského kraje neschválilo z důvodu objemu peněžních prostředků, který
v uvedeném programu ne tačil pro schválení dotace.

Miroslav Leitermann
tarosta obce

