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U s n e s e n í 

č. 3/2021 
 
 
 Zastupitelé obce Nepomuk na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nepomuk dne 26.2.2021 schválili: 

 
 
-zastupitelé schválili podání žádosti na Městský úřad v Příbrami, Odbor životního prostředí o vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu: „veřejná vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 295/1 v k. ú. Nepomuk 
v Brdech. 
 
-zastupitelé vzali na vědomí  rozhodnutí  Městského úřadu v Příbrami, Odbor životního prostředí ze dne  
5. 2. 2021  o vydání  souhlasu k zásahu do VKP –bezejmenný vodní tok na pozemku parc.č. 654/4 v k. 
ú.Nepomuk p. Tř. Zásahem se rozumí realizace  projektu „Doprovodné výsadby kolem tůní v katastru 
obce Nepomuk pod Třemšínem“.  
 
-zastupitelé vzali na vědomí rozhodnutí Městského úřadu v Příbrami, Odbor životního prostředí ze dne 
1.2.2021 o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do vod  povrchových  na pozemku parc. č. 
867/57 v k.ú. Nepomuk pod Třemšínem.  Povolení bylo vydáno na základě žádosti obce Nepomuk, 
zastoupenou společností EKO-VAK s.r.o. ze dne 13.11.2020.(septik SM 9) 
 
-zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci pana Kamila Viktory na funkci místostarosty.  Pan Kamil 
Viktora zůstává členem zastupitelstva obce Nepomuk jako neuvolněný. Zastupitelstvo obce stanovuje od 
1.3.2021 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce  v maximální částce 
dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 
-zastupitelstvo obce revokuje bod  I – volbu dvou  místostarostů  - ze zápisu z ustavujícího zasedání ze 
dne 1.11.2018 a nově schvaluje volbu  jednoho místostarosty. 
 
-zastupitelstvo obce Nepomuk zvolilo místostarostku pí. Ilonu Vrchotovou. Zastupitelstvo obce stanovuje 
od 1.3.2021 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky obce  v maximální částce dle 
přílohy č.1 k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 
 
-zastupitelé odsouhlasili uzavření Dohody o provedení práce s p. K. V. –administrativní práce – vodovod, 
kanalizace, odpadové hospodářství 
  
-zastupitelé se seznámili a všemi hlasy odsouhlasili zprávy finančního výboru ze dne 17.2.2021 a 
kontrolního výboru ze dne 17.2.2021 za období od 1.8.2020 do 31.12.2020. 
 
 
 

                                                                                                                  Miroslav Leitermann 
                                                                                                                        starosta obce 


