Obec Nedrahovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013
v 19 hodin

Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice
Návrh programu:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce, úvod
2. Schválení programu zasedání
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení z 19.12. 2012 (viz zápis minulého zasedání)
5. Rozpočtové opatření č. 01/2013
6. Informace starosty, došlá pošta
7. Body k projednání a hlasování
8. Různé
9. Informace o vodovodu a kanalizaci
10. Diskuse
11. Návrh usnesení
12. Závěr

1. Úvod
Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce pan Mgr. Čestmír
Sosnovec, přivítáním všech přítomných v budově OÚ Nedrahovice v 19:00 hod.

Účast zastupitelů:
Přítomni: Vladimír Pešta, Josef Štemberk, Josef Šťastný, Jana
Kardová, Mgr. Čestmír Sosnovec, Jiří Soběslavský, Vladimír
Vejvoda, Jiří Vacek, Jiří Neužil
Omluveni: 0

Účast občanů obce : 0

Hosté : 0

2. Schválení programu zasedání
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Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce.
-

Nebyl podán návrh na doplnění programu

Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.
01/2013 ze dne 16.01.2013 v předložené podobě

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Určení ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva obce:
Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. J. Kardová

Zpracování zápisu:

Vl. Vejvoda

Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu

4. Kontrola usnesení
-

Přečtení usnesení minulého zastupitelstva

5. Rozpočtové opatření č. 01/2013
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č.01/2013 v jednotlivých položkách (příloha č.1
tohoto zápisu)
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č.01/2013
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6. Informace starosty, došlá pošta

- Stav účtu obce: 2.458.000,- Kč
- DS – schválení výplaty dotace a připsání dotace ze SZIF za projekt Obnova
návsi v Kamenici (128.720,- Kč)
- Informace o povolení kácení pí Haně Maškové (3 ks stromů)
- Náklady na Vánoční svícení činily 1.200,- Kč (špatné počasí výrazně ovlivnilo
průběh akce)
- Novela zákona o přestupcích – možnost obce stanovit délku nočního klidu
(pomocí OZV)
- Info o vyúčtování odpadů za rok 2012 (příloha)
- Info o povinnosti obce zřídit účet u ČNB (po RUD, poukazování dotací – volby,
dotace získané obcí ad.)
- DS – zahájení řízení – ÚR a SP a změna stavby před jejím dokončením – ZS
Kosova Hora (SÚ Petrovice)
- DS – zahájení řízení, povolení k užívání studny – pí Šulcová, Radeč (MÚ
Sedlčany)
- DS – předepsání úhrady za odvod pozemku ze zeměd. půdního fondu –
Jarolímkovi, Nedrahovice (MÚ Sedlčany)
- DS - předepsání úhrady za odvod pozemku ze zeměd. půdního fondu –
Bursíkovi, Nedrahovice (MÚ Sedlčany)
- DS - předepsání úhrady za odvod pozemku ze zeměd. půdního fondu – R.
Lachoutová, Nedrahovice (MÚ Sedlčany)
- DS – Souhlas s dělením pozemku – Hrma, Nedrahovice (SÚ Petrovice)
- Info o zakoupení nového PC pro účetní obce pí Kváčovou v hodnotě cca
20.000,- (proběhne do konce ledna, zapojení PC po auditu), zakoupení
nového softwaru (Office 2010+2013) z důvodu výhodné ceny a nabídky
- Seznámení ZO s finální podobou studie na projekt Obnova návsi v obci Úklid,
řešení dalšího postupu při realizaci projektu (dotace, svépomocné práce),
nutnost vypracování dalších podkladů (geologie, statika, žádost o územní
řízení ad.) – uděleno kladné vyjádření odboru živ. prostředí v Sedlčanech,
zajištěno vyjádření geologa a statika, zastřešení projektu akreditovaným
architektem - následně územní souhlas na akci (SÚ Petrovice )
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- DS – nabytí právní moci veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi NedrahovicePetrovice (základní registry – registrování malých staveb) (Středoč. kraj)
7. Body k projednání a hlasování
Projednání kácení stromů na obecních pozemcích. Zastupitelstvo obce se 12.1.2013
sešlo k místnímu šetření k této problematice a shodlo se na kácení stromů uvedených
v protokolu z místního šetření. Kácení by mělo proběhnout v průběhu roku 2013. ZO
schvaluje provedení kácení stromů dle předloženého protokolu
7.1.

Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 1 hlas

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy kácení stromů dle protokolu
z místního šetření ze dne 12.1.2013

7.2. Žádost SDH Kamenice o finanční dar na vánoční besídku ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy finanční dar na vánoční besídku ve výši
2.000,- Kč pro SDH Kamenice.

7.3.
Informace o realizaci akce – úprava hasičárny v Kamenici, ZO odsouhlasilo
investici ve výši 40.000,- Kč. Skutečné náklady činily 40.048,- Kč (17.084,- Kč – kamna
a kouřovody, 22.964,- Kč - práce, radiátory ad.). Veškerá práce spojená s realizací
provedena zdarma svépomocí – poděkování SDH Kamenice, především p. Dvořákovi
z Úklidu. Platba 17.084,- Kč provedena v 12/2012. Platba 22.964,- Kč proběhne po
vyfakturování – 1/2013. ZO souhlasí s uhrazením částky 22.964,- Kč spojené
s úpravami v hasičárně v Kamenici.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uhrazení částky 22.964,- Kč spojené
s úpravami v hasičárně v Kamenici.
7.4.
Žádost SDH Mezné o finanční dar na Hasičský bál, který proběhne v pátek
1.února 2013 v nedrahovické hospodě.

Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost SDH Mezné o příspěvek na
Hasičský bál ve výši 1.500,- Kč (vloni 1.500,-)

7.5.
Žádost MŠ Jesenice o finanční dar na dětský karneval, který proběhne
v sobotu 2.2.2013.

Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost MŠ Jesenice o finanční dar na
dětský karneval ve výši 1.500,- Kč.

7.6.
Žádost Josefa Masopusta o proplacení prací na údržbu návsi v Trkově (50
hodin)

Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 1 hlas
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost Josefa Masopusta o proplacení
prací na údržbu návsi v Trkově (uzavření dohody o provedení práce) ve výši 3.500,- Kč

7.7.
Veřejnoprávní smlouva s městem Sedlčany o vykonávání přenesené
působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.200/90 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů
Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 1 hlas
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podepsání Veřejnoprávní smlouvy
s městem Sedlčany o vykonávání přenesené působnosti v rozsahu stanoveném
zákonem č.200/90 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. ZO pověřuje
starostu k podepsání smlouvy.
7.8. Žádost občanského sdružení Ochrana fauny ČR (sídlo v Hrachově u Sedlčan) o dar na
činnost.

Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost občanského sdružení Ochrana
fauny ČR (sídlo v Hrachově u Sedlčan) o dar na činnost ve výši 1.000,- Kč.

7.9. Žádost SDH Nedrahovice o uvolnění prostor bývalé hasičárny za účelem zřízení
klubovny.
Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 1 hlas ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost SDH Nedrahovice o uvolnění
prostor bývalé hasičárny za účelem zřízení klubovny.

7.10.
Možnost podání žádosti o dotaci na projekt Obnova návsi v obci Úklid u MMR
dle předloženého rozpočtu (příloha). ZO schvaluje podání žádosti.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy možnost podání žádosti o dotaci na
projekt Obnova návsi v obci Úklid u MMR dle předloženého rozpočtu.

8. Různé
- Masopust v únoru, sobota 9.2.2013 od 13 hodin, zahájení v Podhájí (trasa
Podhájí – Úklid – Bor - Rudolec)

Zasedání OZ 16.01. 2013

Stránka 6

Obec Nedrahovice

9. Informace o vodovodu a kanalizaci
- Stav Na Mze – nová pravidla pro příjem dotací na rok 2013 (viz podklady)
10. Diskuse
- Řešení problematiky obecní stodoly a pozemku p.č st19/3 (229 m2), 24/1
(41m2), 24/2 (249m2), 24/3 (139 m2), v k.ú. Nedrahovice (vedle p.
Vošického), dokončen projekt na stavební úpravy nemovitosti, jak
pokračovat? (příloha)
- Dotace na MMR (podání do 15.2.2013), ČEZ, MAS Sedlčansko
- Možnost objednání zimního stadionu v Sedlčanech (2.100,- Kč/hod) – únor
2013 (soboty nebo neděle)
- Spolupráce se ZUŠ Sedlčany, ZUŠ Sedlec-Prčice a ZŠ Jesenice při uspořádání
kulturních akcí v budoucnosti (trasa Kamenické křížky, návse osad apod.)

11. Návrh usnesení
Usnesení vyplývá z jednání OZ na základě tohoto zápisu.
Usnesení je součástí tohoto zápisu.

12. Závěr
Únorové zasedání se uskuteční ve středu 27. února 2013 v hasičárně v Kamenici

Program zasedání :

1) Zahájení zasedání.
2) Zprávy členů zastupitelstva obce.
a) Kontrola usnesení
b) Rozpočtové opatření
3) Došlá korespondence
4) Informace starosty
5) Diskuse, dotazy, náměty a podněty občanů, různé.
6) Usnesení zastupitelstva obce.
7) Závěr zasedání.
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Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:26 hodin.
V Nedrahovicích, dne 16. 01. 2013
………………………………………………..

……..……………………………………

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. J. Kardová

Zpracování zápisu:
Vyvěšeno: 21.1.2013

Vl. Vejvoda
Sejmuto: 27.2.2013

Digitálně podepsal Mgr. Čestmír
Sosnovec
DN: cn=Mgr. Čestmír Sosnovec,
o=Obec Nedrahovice, ou=Obec,
email=nedrahovice@volny.cz, c=CZ
Datum: 2013.01.21 09:16:53 +01'00'

Zasedání OZ 16.01. 2013

Stránka 8

