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

Usnesení

č.18/2012
Zastupitelé obce epomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 13. 12.2012 schválili:

obce

epomuk

- za tupitelé schvalují pro rok 2013 Rozpočtové provizorium platné po dobu prvního čtvrtletí
roku 2013, v průběhu kterého bude sestaven řádný rozpočet na rok 2013. Rozpočtové
provizorium bude v souladu se Směrnicí obce o Rozpočtovém provizoriu.
- správce rozpočtu projednal na zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.9/20 12
ze dne 30. II. 2012 (viz příloha č. 1) po jednotlivých položkách Rozpočtové skladby a zároveň
toto rozpočtové opatření odsouhlasili.
-za tupitelé všemi hlasy od ouhlasili dodatek č. 14 ke mlouvě o dílo - směsný komunální
odpad - Západočeské komunální služby a.s., Plzeň a od ouhlasili ceny ročních nalepovacích
známek na popelnice v roce 2013.
Pravidelný svoz: 1 x za 7 dní cena vč. DPH - 2.500,- Kč
I x za 14 dní cena vč. DPH - 1.400,- Kč
I x za měsíc cena vč. DPH 850,- Kč
epravidelný svoz: jednorázová známka cena vč. DPH - 90,- Kč
Pytel PE 110 1- I ks cena vč. DPH - 95,- Kč
- zastupitelé vzali na vědomí územní souhlas Městského úřadu Rožmitál p.Tř. , Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 11. 12.2012 s umístění stavby "přístřešek pro O obní
automobil a sklad dřeva" u domu č.p. 27 na parc.č. 72/5 v k.ú.Nepomuk p.Tř . (Zemanovi)
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili stavbu kolny pro traktor a zahradní techniku na pozemku
par.č. 867/37 (technický dvůr) v k.ú. Nepomuk p. Tř. a vypracování projektové dokumentace a
projektu ke tavebnímu řízení.
- za tupitelé jmenovali Inventarizační komisi ve složení předseda: Josef Ei enreich, členové:
Kamil Viktora, Petr Kokštejn. která provede inventarizaci za rok 2012
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili uzavření smluv s producenty odpadních vod a odsouhlasili
stočné pro odběratele ve výši 25 Kč/rn" na rok 20] 3, které se bude vybírat čtvrtletně.
- zastupitelé všemi hlasy schválili, aby přezkoumání
provedla auditorská firma A+D HELP, Příbram.

hospodaření

obce

epomuk za rok 2013

Miro lav Leitermann
starosta obce

