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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  20.9.2017 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 20.9.2017 

 

Termín: středa 20.9.2017 od 20 hodin, hasičárna Kamenice  

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 

 

1) Zahájení zasedání 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola usnesení 

5) Informace starosty, došlá pošta 

6) Body k hlasování 

7) Schválení rozpočtového opatření 

8) Vodní hospodářství 

9) Diskuse, různé 

10) Návrh usnesení 

11) Závěr zasedání 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Kamenici 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří 

Neužil, David Hrma, Jiří Vacek, Václav Cháb, Jana Štemberková 

Omluveni:  
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu: J. Neužil, P. Hlaváčková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: … hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ….. hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 

- byl podán návrh na doplnění programu 

Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění:  

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: …. hlasů, ZDRŽEL SE: …. hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo …. hlasy program zasedání zastupitelstva obce 

č.9/2017 ze dne 20.9. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 8/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 SÚ Petrovice – povoluje zkušební provoz - dokončené funkční části stavby „změna 

užívání prvního podzemního podlaží rodinného domu čp. 16 v Radči na pozemku 

parc. č. st. 22 a parc. č. 27/4 v k.ú. Radeč u Nedrahovic, obci Nedrahovice spojená se 

stavebními úpravami“, povolené SÚ Petrovice rozhodnutím – stavebním povolením 

č.j. 1069/2016-4/SÚ ze dne 12.12.2016. pro stavebníka: paní Lucii Glaister, trv. bytem 

Radeč 16, 264 01 Sedlčany. 

 DS – SÚ Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokonče-

ním (M. Jakeš), viz příloha 

 V nejbližším období bude nutno provést těžbu stromů (smrků) v obecních lesích – napadení 

kůrovcem 

 Byly provedeny opravy místních komunikací (zástřik asfaltem všechny MK, frézování a nové 

asfaltování na dvou místech 

 Starosta ve spolupráci se spolkem Sumiko připravuje setkání s občany (děti a dospělí) Nedra-

hovic k tématu úprava návsi v Nedrahovicích 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Spolek Sumiko požádal o finanční dar na činnost v roce 2017. 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy žádost spolku Sumiko o finanční 

dar na činnost v roce 2017 ve výši …..,- Kč. 
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7. Schválení rozpočtového opatření 
 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 

9. Diskuse, různé 
 

 

10. Návrh usnesení 

  
Usnesení vyplývá z jednání ZO na základě tohoto zápisu. Usnesení je součástí tohoto zápisu. 
 

11. Závěr zasedání 
 

Říjnové zasedání zastupitelstva proběhne dne …. října 2017 na OÚ v Nedrahovicích 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

 


