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

Usnesení
č.8/2013
Zastupitelé obce epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 10.4.2013 odsouhlasili:

obce Nepomuk

-za tupitelé projednali žádo t Elektrostavu Strakonice s.r.o (v zastoupení společnosti
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně) a všemi hlasy odsouhlasili uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby zařízení distribuční soustavy
IP-126005552,
epomuk - kNN pro p.č. 122/13 v k.ú. Nepomuk p.Tř.
-zastupitelé projednali žádost pana Maška a zamítli připojení na vodovodní řád obce Nepomuk ,
který vede přes jeho pozemek par.č. 2260/2 v k.ú. Rožmitál p.Třemšínem (Zalány).
- zastupitelé projednali žádost pana Vávry o odkoupení obecních pozemků par.č. 84,85/1
a 123 v k.ú. Nepomuk p. Tř.
-zastupitelé jmenovali pro rok 2013 Komisi pro vyřazování dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku ve složení předseda:
Josef Eisenreich, členové: Kamil Viktora, Petr Kokštejn.
-zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu v Příbrarni, Odbor životního prostředí
ze dne 29. 3. 2013 - povolení stavební ke zřízení stavby - vrtaná studna na par.č.743/34 v k.ú.
Nepornuk p.Tř. a povolení oděru podzemní vody.
- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu v Rožrnitále p.Tř., Odbor výstavby a
životního prostředí ze dne 25.3.2013
- zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Přístavby
a stavební úprava objektu cykloklubu na pozemku par.č. 780/4 v k.ú.
Nepomuk p.Tř. (p.D. Kolář)
- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Elektrostavu Strakonice s.r.o (v zastoupení společnosti
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně) o záměru provedení udržovacích prací na energetickém
zařízení - distribuční soustavy IP-12-6005552, Nepomuk , kNN pro p.č. 122113.
-zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili nákup pohřebního věnce pro jednatele společnosti Feromont
, která pro obec Nepornuk zajišťovala opravy vodovodního řádu.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uspořádání pálení čarodějnic dne 30. 4. 2013
od 19 hodin a zároveň odsouhlasili částku do výše 1.000,- na občerstvení pro děti.
- zastupitelé všemi hlasy souhlasí se zápisem v kronice obce Nepomuk za rok 2012.

Miroslav Leitermann
starosta obce

