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

Usnesení
č. 9/2015
Zastupitelé obce
epomuk
dne 19.3.2015
schválili:

na veřejném

zasedání

zastupitelstva

obce

epomuk

- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Příbrami, Odbor životního prostředí ze dne
16.3. 2015 o zahájení vodoprávního řízení - prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod ze
stávajícího septiku SM9, umístěného na par. Č. 867/57 v k.ú. epomuk p.Tř. (vlastník obec epomuk)
- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Rožmitále p.Tř., Odbor výstavby a životního
pro tředí ze dne 9.3. 2015 o zahájení územního řízení umístění tavby ,0323/14 ŘLP, J ince, OK", na
pozemcích parc. č.218/15, 777/3, 777/5, 777/8, 777/9, 778, 787/3, 846/3, 868 v k.ú. epomuk p.Tř.a
pozemku parc. Č. 292 v k.ú. Nepomuk v 8rdech (02 Czech Republic a.s.zastoupená spol.VYDIS a.s.
Praha) . Jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury - podzemní vedení sítě elektronických
komunikací (optických kabelů) k napojení kontejneru ŘLP na kopci Praha, v celkové délce cca 460m.
- zastupitelé obce Nepomuk schválili v plném rozsahu seznam nemovitého majetku před určeného ke
změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany organizační složka právnické
osoby AHNM Praha na obec epomuk. Souhlasí s nabytím předrnětných nemovitostí do vlastnictví obce
ve smyslu odst. 4
I zákona Č. 15/2015 b. o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských
újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje tarostu obce
k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky t.parcela
Č. 440 o výměře 55m2 (za tavěná plocha a nádvoří),
pozemek parc.č, 295 o výměře 126.916 m2 (lesní
pozemek), pozemek parc.č. 297/1 o výměře 128.066 m2 (lesní pozemek) . Tyto výše uvedené nemovitosti
se nachází v k.ú. : 930202
epomuk v 8rdech.
- zastupitelé rozhodli, že za nedodržení termínu platby za vodné a stočné, bude k dlužné částce připočteno
penále z prodlení ve výši O, I% za každý den.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uzavření Smlouvy o dílo s firmou Feromont spol. sr.o, Příbram na
opravu vodovodního řádu v obci Nepomuk - Zalány cca 200 m a 4 ks přípojek a od ouhlasili částku ve
výši 318.840,-Kč dle cenové nabídky. Pověřili starostu obce k uzavření výše uvedené smlouvy.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili povolení ke zřízení vodovodních přípojek na pozemek parc.č.
743/39 v k.ú. Nepomuk p.Tř a na pozemek parc. Č. 721/5 v k.ú. Nepomuk p.Tř.

Miroslav Leiterrnann
staro ta obce

