OBEC
26242

Zastupitelé obce Nepomuk

EPOMUK
p. Tř., okres Příbram
Usnesení

Rožmitál

č.712015
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepomuk

dne 2.3.2015

schválili:

- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili záměr pronajmout
obecní pozemek par.č. 245/3 - trvalý travní porost - 372 m'
v k.ú
epornuk p. Tř .. které jsou vedeny v Kata tru nemovito ti u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště
Přibram na LV Č. 1000 I pro Obec Nepomuk bezúplatně na dobu neurčitou.
- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili peněžní dar ve výši 2.000,- Kč Svazu tělesně postižených.
místní organizaci v Rožrnitále
p.Tř.
-zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
uzavřeni"
mlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Nepornuk:
s Městem Rožrnitál pod Třernšinem. Dle této smlouvy Jednotka
DH města Rožrnitál p.Tř. zabezpečí hašení požárů a provádění
záchranných a likvidačních
prací při živelních pohromách a jiných mimořádných
událostech vedle povinnosti stanoveným
zákonem o PO i plnění úkolů jednotky SDH obce Nepornuk.
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých Městu Rožmitál
p. Tř. bude v každém běžném kalendářním roce činit 5.000,- Kč. V případě dlouhodobého zásahu delším než 5 hodin v k.ú. Obce
epornuk uhradí obec Nepornuk
kutečné náklady na činnost jednotky SDH města Rožrnitál p.Tř.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - lužebnosti IP-12-6005552/2 Nepornuk,
kNN pro parc.č. 122/13 umístěni
oučásti distribuční soustavy podzemního vedení NN na pozemcích par.č. 218/ I. 218/2 a 218/6
v k.ú Nepornuk
p. Tř. zapsáno v katastru nemovitosrl vedeném Katastrálním
úřadem pro Středoče ký kraj na LV
1000 l.Jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene - služebnosti ve výši 1.000 -Kč zaplatí ČEZ Distribuce. a.s. Děčín obci
Nepomuk
ve lhůtě do 30ti dnů od doručení vyrozumění O povolení vkladu do katastru nemovitostí.
- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili uzavření, Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-600 1524/02 epomukVN, TS a kNN pro parc.č. 122/22 umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelové vedení NN na pozemku parc.č.
837/1 v k.ú Nepornuk
p. Tř. zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro tředočeský kraj na LV 10001.
Jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene - služebnosti ve výši I.OOO,-Kč zaplatí ČEZ Distribuce, a.s. Děčín obci
epornuk ve lhůtě do 30ti dnů od doručení vyrozumění o povoleni vkladu do katastru nemovitostí.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
uzavření Rámcové smlouvy o dílo s panem R.B., který provede v roce 2015 výrobu
palivového dře a na obecních le nich pozemcích 440/1,603/1.2,3 za cenu, která činí 220,- Kč DPH
za I prm,

- zastupitelé

všemi hlasy odsouhlasili prodej palivového dřeva z obecních lesů ve výši 600,- Kč za I prostorový metr.
- zastupitelé všemi hlasy od ouhla ili dovoz obědů ze Sedlice do Nepomuku (úhrada dovozu).
- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili dohody o provedeni práce s panem O.K. a panem M.D. - rozvoz a výdej obědů občanům
po obci - odměna 153.- Kč/hod hrubého.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili podáni žádosti o dotaci z Programu 2015 pro po kytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a přijali závazek spolu financování akcí v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili podání žádosti o dotaci na akci oprava místní komunikace parc.č. 847/3 z Programu 2015
pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a přijali závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů. Výše nákladů 370.118,- Kč. Výše dotace 351.612,Kč.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili dohody o provedení práce s p.F.K. , p. F.J.,p . .I.H.a p.M.B. na úklid a údržbu obce, práce
v lese - odměna 100 - Kč/hod hrubého.
- zastupitelé rozhodli podle ~6 odst.5 písm.a) a §44 písm.d) zákona Č. 183/2006
b., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č.2 územního plánu obce epornuk , vydaného 12.3.2009, jehož
účinnost nabyla právní moci 4.4.2009. Změna Č. 2 bude řešit upřesnění způsobu využití několika zastavěných a zastavitelných
ploch včetně možného rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení. Jmenovali p.M.Leitermanna,
starostu obce Nepomuk určeným
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
po dobu pořizování změny Č. 2 územního plánu obce Nepomuk. Zastupitelé rozhodli
o způsobu pořizování změny Č. 2 územního plánu obce Nepomuk. Pořizovatelem
této změny bude podle §6 odst. I bod c)
stavebního zákona Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje. Zasrupitelé rozhodli o výběru projektanta změny Č. 2,
kterým bude Ing. Arch. Milan Salaba,
trážovská 713/87m 15300 Praha 5, na základě výzvy. Projektant předloží nabídku
s návrhem smlouvy o dílo a doloží kvalifikační doklady po upřesnění předmětu a roz ahu pořizované změny.
-za tupitelé všemi hlasy odsouhla ili uzavření nových
zákona Č. 274/200 I S., o vodovodech a kanalizacích,

mluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod .a to na základě novely
která je v platnosti od 1.1.2014 a z ní vyplývá zákonná povínno t uzavřít

novou .Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních
od" pro každého majitele nemovito ti, připojené na vodovod či
kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dle výše uvedeného se ruší platnost smluv uzavřených od roku 2006. Zastupitelé zároveň
zplnomocnili

paní Ilonu Vrchotovou

předložením

těchto smluv k podpisu odběratelům

vody a producentům

Miro lav Leiterrnann
starosta obce

odpadních vod.

