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

Usnesení
č.8/2017
Zastupitelé obce Nepomuk
dne 30.3. 2017 schválili:

na veřejném zasedání zastupitelstva

obce Nepomuk

- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili záměr prodat obecní pozemek par.č, 836/5 - ostatní plocha -ostatní
komunikace o výměře 509 m", v k.ú Nepomuk p. Tř., který je veden v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na LV Č. 1000 I pro Obec Nepomuk, a to za cenu ve výši
103 400,- Kč stanovenou znaleckým posudkem Č. 5425 /25 /2017 ze dne 7.3.2017. Prodej výše uvedeného pozemku
se bude realizovat po změně katastrální hranice mezi Obcí Nepomuk a Městem Rožmitál pod Tř.
- zastupitelé všemi hlasy schválili povolení ke zřízení vodovodní přípojky panu M.B., na pozemek parc. č.743/34 a
743/36 v k.ú. Nepomuk pod Tř. , s tím, že povolení bude platné po osazení vodoměrem a uzavření Smlouvy o
dodávce pitné vody mezi dodavatelem
Obcí
epomuk a panem M.B.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
dohodu o provedení práce s pí K. L. - na úklid a údržbu obce, práce v lese odměna 100,- Kč/hod hrubého
která bude uzavřena v průběhu měsíce dubna 2017.
- zastupitelé
v Rožmitále

všemi hlasy odsouhlasili
p.Tř.

peněžní

dar ve výši 3.600,-

Kč Svazu tělesně

postižených,

- správce rozpočtu projednal na zastupitelstvu
obce Návrh rozpočtového opatření č.1 /20 17
ze dne 30.3. 2017 (viz příloha Č. I) po jednotlivých
položkách Rozpočtové skladby a zároveň
Rozpočtové opatření č.I/20 17 (viz příloha č.2).

Místní organizaci

odsouhlasili

- zastupitelé projednali žádost Lesů ČR , s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy o vyjádření ve věci realizace
projektu a prodeje pozemků pro akci"
RevitaIizace
levobřežního
přítoku Skalice" , v k.ú. Nepomuk pod Tř ..
Zastupitelstvo
obce Nepomuk souhlasí s odprodejem
části pozemků parc.č, 498/80, 654/1, 654/2, 654/4, 654/5 za
podmínky, že nebudou využity k jiným účelům, ale pouze k rozvolnění koryta a vytvoření mokřadů a vodních ploch.

Miroslav Leitermann
Starosta obce

