Čj. 7/4/2015
Zápis z usnesení zastupitelstva obce Nebahovy ze dne 29. 4. 2015
1) Kontrola plnění úkolů
2) ZO schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce Nebahovy za rok 2014. ZO
projednalo závěrečný účet obce Nebahovy za rok 2014. Projednání
závěrečného účtu obce Nebahovy se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to „bez výhrad“. 9/0/0
3) ZO schvaluje roční závěrku obce za rok 2014. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432. 9/0/0
4) ZO schvaluje roční závěrku MŠ za rok 2014. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432. 9/0/0
5) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2015.
6) ZO schvaluje prodloužení provozu MŠ do 10. 7. 2015. 9/0/0
7) Vybrání zhotovitele na vybudování sportovní dráhy ve Zdenicích se odkládá
na příští zasedání ZO. 9/0/0
8) ZO schvaluje žádost o zpracování zprávy o uplatňování územního plánu obce
Nebahovy podle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a žádá
o zpracování příslušným úřadem územního plánování Městský úřad
Prachatice. 9/0/0
9) Starosta obce poptá firmy k zajištění výběrového řízení na realizaci ZTV
Trávníky – sev. část. 9/0/0
10) ZO schvaluje opravu chodníku od obchodu k bytovkám v Nebahovech –
realizaci provede firma Jiří Rosa s.r.o. do 13. 6. 2015. 8/0/1
11) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabel
NN přípojka par. č. 11 v k. ú. Zdenice. 9/0/0
12) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene kabel NN přípojka
par. č. 9/2 v k. ú. Zdenice. 9/0/0

13) ZO zamítá žádost o prodej nebo směnu pozemku par. č. 397
v k. ú. Kralovice. 9/0/0
14) ZO zamítá žádost o prodej části pozemku par. č. 504/4 v k. ú. Jelemek. 5/0/4
15) ZO zamítá žádost o prodej části pozemku par. č. 467/5 v k. ú. Nebahovy.
6/0/3
16) ZO zamítá koupi pozemku – p. Kůs. 8/0/1
17) ZO souhlasí s nabídkou firmy Ing. Františka Kosiny na prořezání a ošetření
vzrostlých stromů. 9/0/0
18) Různé:
- Starosta obce udělá poptávku na firmu na opravu toalet v hospodě
ve Zdenicích. ZO rozhodne 13. 5. 2015 v 19:00 hod
- Turnaj v malé kopané proběhne 20. 6. 2015 od 13:00 hod ve Zdenicích.

František Mráz
starosta obce

