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

Usnesení
č.9/2016
Za tupitelé obce epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 26.5.2016
schválili:

obce

epomuk

dl) Zastupitclé vzali na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitcl tva Středočeského
kraje. které zamítlo žádost o posky tnutí
dotace prostřcdnictvim
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2016 z Fondu rozvoje obcí a měst na rekon trukci mí tní komunikace .
Žádost b) la zamítnuta z důvodu nízkého objemu peněžních prostředků, který v uvedeném programu nestačil pro schválení
dotace.
Ad 2) Zastupitclé vzali na vědomí ověření Městského úřadu v Rožmitále p.Tř .. Odbor V) tavby a životního prostředí LC dne t 8.5.
2016 - zjednodušené dokumentace (paspart) stavby .,garáže s domácí dílnou a zároveň potvrzuje existenci této stavby. která je
umí těna na pozemku parc.č. 1.135 díl b) a parc,č,783/7 v k.ú. epornuk p.Tř.
Ad 3) Zastupitelé v erni hlasy odsouhlasili
uzavření
rnlouvy o dílo se tavebni společnosti
voboda Karel. Kamýk n.Vltavou na
opravu mi tních komunikaci
v obci
epornuk - Zalány (837/1) cca 236 bm \ šířce cca 3m v úsecích dle označeni a odsouhlasili
částku ve vý i 176.001.-Kč s DPI-I dle cenové nabídky. Pověřili starostu obce k uzavření výše uvedené smlouvy.
Ad 4) Za tupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Příbrami., Odbor životního prostředí ze dne 16.S. 2016 o zahájení
stavebního a vodoprávního řízení tavby "Domovní čistírna odpadních vod ENVI-PUR B 6-BASIC" s umístěním na par.č. st 76,
716/6 a 728/27 v k.ú, Nepornuk
p.Tř.
Ad S) Zastupitelé se seznámili

s projektovou

dokumentací

na stavbu "Stáje - u tájení koní" na par.č. 714/242 a 714/244 v k.ú.

epornuk p.Tř.
d 6) Zastupitclé

všemi hlasy

ch áJili limit pokladní hotovosti ve výši 80.000.- Kč. Limit schválen ke dni 1.6.2016.

Ad 7) Zastupitelé v crni hlas) souhlasí e zápisem \ kronice obce epornuk za rok 20 I - a záro eň od ouhlasili
předání kroniky novému kronikáři panu Kamilovi Viktorovi
tj. k datu 30.4.2016.
Ad 8) Zastupitelé se seznámili a dodatečně všemi hlasy odsouhlasili
výboru ze dnc 18. 2. 2016.

zprávy finančního

zápis) I-. datu

výboru zc dne 12 .2. 2016 a kontrolniho

Ad 9) Zastupitelé rozhodli o výzvě na cenovou nabídku pro zpracování Změny Č. 2 územního plánu třem projektantum. Duvodem
jc rozšíření předmětu řešení o katastrální území"
epornuk v Brdech' a předpokládané po kytnutí dotace od tředočcského
krajského úřadu. Z toho důvodu byl dříve vybraný projektant (viz usne ení ZO Č. 7/20 I S z 2.3.2015)
iaro tou obce cpornuk
informován o této skutečno
ti a p tupém obce ouhlasí. výzvu k podání cenové nabídky obdrží: Ing.arch. Milan
alaba - Praha
S. Ing.arch. Dana ~okojová - Kladno. Ing.
rch. Petr Kouřirnský
- Dobříš. (Příloha Č. I - text ýZV).

Miroslav Leitermann
starosta obce

