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

Usnesení
č.8/2012
Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva
dne 10.5.2012 schválili:

obce Nepomuk

- zastupitelé od ouhlasili finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč Svazu postižených
chorobami v ČR, základní organizaci v Rožmitále p.Tř.

civilizačními

- zastupitelé vzali na vědomí oznámení Městského úřadu Rožmitál p.Tř. , Odbor
výstavby a životního prostředí ze dne 2. 5. 2012 - o zahájení řízení o povolení výjimky pro
umístění stavby rodinního domu s garáží na pozemku Č. 785/19 v k.ú.Nepomuk p.Tř , která se
týká vzdálenosti mezi novostavbou a sousedními stavebními a pozemkovými parcelami.
- zastupitelé vzali na vědomí žádost pí. M. Sladké o povolení stavby rodinného domu s garáží na
pozemku parc.č.785/ 19 v k.ú. Nepomuk p. Tř .. Zastupitelé souhlasí se stavbou, ale nesouhlasí
s umístěním a velikostí rodinného domu s garáží dle projektu, který byl předložen k posouzení
a doporučili přepracování návrhu stavby, tak aby vzhledem, umístěním a velikostí nenarušovala
historické jádro zástavby finských domků.
- zastupitelé všemi hlasy zamítli žádost p. R. Roma o odkoupení obecního pozemku
parc.č."l 4/166 o výměře 191 m2 v k.ú. Nepomuk p. Tř.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
NEPÁL dne 9.6.2012 a odsouhlasili

uspořádání dětského dne ve spolupráci s cykloklubem
částku do výše 5.000,- Kč na občerstvení a ceny pro děti.

- správce rozpočtu projednal na zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.2/20 12
ze dne 30.4.2012
(viz příloha Č. 1) po jednotlivých položkách Rozpočtové skladby a zároveň
toto rozpočtové opatření odsouhlasili.

- zastupitelé vzali na vědomí cenovou nabídku EKO- VAK zastoupeného p.lng. Kunickým na
výkon funkce odpovědného zástupce pro provozování vodovodu a kanalizace obce a všemi hlasy
odsouhlasili měsíční paušální cenu bez odběru vzorků vody, chemických analýz odpadních vod a
s tímto souvisej ícich cestovních nákladů ve výši 2.580,- Kč vč. DPH.
- zastupitelé vzali na vědomí souhlasné prohlášení Obce Nepomuk a St.statku Křivoklát, s.p.
v likvidaci, aby nemovitost par.č. 656/5 o celkové výměře 638 m2 ( historický majetek obce)
přešla do vlastnictví Obce Nepomuk .

