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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.04. 2013 
v 19 hodin 

Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na duben 2013  

 

Termín:  středa 24. 04. 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 27.03. 2013 (viz zápis minulého zasedání) 
5. Rozpočtové opatření č. 04/2013 
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 Čestmír Sosnovec přivítáním 
všech přítomných v budově hasičárny v Boru v 19:00 hod. 

       

   Účast zastupitelů:  

Přítomni: Vladimír Pešta, Josef Štemberk, Josef Šťastný, Jana 
Kardová, Jiří Soběslavský, Vladimír Vejvoda, Jiří Vacek, Jiří 
Neužil, Čestmír Sosnovec 

             Omluveni:   
 

 
           Účast občanů obce :   6                        Hosté : 0 
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2. Schválení programu zasedání  

             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. 
04/2013 ze dne 24. 04. 2013 v předložené podobě 

 
 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                 2. Vl. Pešta 

  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. 04/2013 
 
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č.04/2013 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.04/2013 
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6. Informace starosty, došlá pošta 

 
- Zastupitel Jiří Soběslavský osočil v úvodu březnového zasedání zastupitelstvo 

obce ze lži a z nesprávného provedení zápisu únorového zasedání v bodě 
7.6. Po podrobném přezkoumání zápisu členy zastupitelstva obce bylo 
zjištěno, že únorový zápis byl v pořádku. Bod 7.6. věnovaný příspěvku 
3.000,- Kč pro SDH Bor v rámci Masopustu 2013 je zapsán řádně podle 
platného hlasování, které na zasedání proběhlo. Osočení pana 
Soběslavského je tedy neopodstatněné a zbytečné. 
 

- Stav účtu obce: 2.900.000,- Kč 
 

- Obec Jesenice usiluje o rozšíření MŠ Jesenice z důvodu velkého počtu dětí. 
Pokud se záměr podaří prosadit, bude možné uspokojit k 1.9.2013 i žádosti 
zamítnuté u zápisu.  Obec Jesenice provede veškeré stavební úpravy na 
vlastní náklady, předpokládá však, že se naše obec bude podílet na úhradě 
dalších nákladů (mzdy dalšího pedag. pracovníka apod.). 

 
 

- Zpevnění obecní cesty k pozemku p. Špaleho v Nedrahovickém Podhájí 
fakturováno ve výši 48.586,- Kč vč. DPH 

 
- Poděkování BabyBox, o.s. za finanční příspěvek (viz minulé zasedání). 

 
- 11.5. 2013 v sobotu od 14 hodin proběhne u křížků nad Kamenicí akce 

„Probouzení paměti“. Pořádá ji obec Nedrahovice ve spolupráci se ZUŠ 
Sedlčany, ZUŠ Sedlec-Prčice, pěveckým souborem Záboj ad. Srdečně zveme 
všechny zájemce (viz pozvánka) 

 
- Obec má v souvislosti s nařízením vlády zřízen nový účet u ČNB (dotace, 

příspěvky z kraje apod.) 
 

- Starosta připravuje podklady pro realizaci nového živičného povrchu v osadě 
Rudolec 

 
- Podle informací silničářů by v letošním roce mělo dojít k položení nového 

živičného povrchu také na komunikaci Úklid-Ovčín-silnice na Sedlčany 
 

- Podána žádost o dotaci na projekt Obnova návsi v osadě Úklid (MAS 
Sedlčansko), náklady akce: 309.638,- Kč (vč. DPH), případná dotace: 
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230.295,- Kč, spoluúčast obce: cca 80.000,- Kč (30.000,- Kč již uhrazeno za 
podklady pro projekt) 

 
 

- Starosta obce společně s místostarostou posoudili žádost pana J. Procházky 
podanou na st. úřadě v Petrovicích a po vyjádření p. Studeného nemá 
námitek s vybudováním plotu podél pozemku 256/3 v k.ú. Nedrahovice. 
 

- Stojky na propagaci Probouzení paměti (Vl. Pešta) 
 

7. Body k projednání a hlasování 
 

7.1.   Exekutorský úřad v Klatovech připravuje elektronickou aukci pozemku p.č. 81 v k.ú. Radeč u 
Nedrahovic, plocha 10.395 m2. Starosta seznámil zastupitelstvo s podrobnostmi exekuce. 
Zastupitelstvo obce projednalo možnost účasti obce v dražbě a doporučuje se aukce zúčastnit (viz 
příloha)(3,17,-Kč dle bonity, 2,88,- dle výsledné ceny) 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce 9 hlasy doporučuje účast obce v dražbě o pozemek p.č. 81 v k.ú. 
Radeč u Nedrahovic 
 
 
 
7.2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje prodej pozemku p.č. 267 v k.ú. 
Nedrahovické Podhájí. Pozemek leží mimo zastavitelné území obce, má plochu 1421 m2, neplodná 
plocha. Obec Nedrahovice má zájem o tento pozemek (a uvažuje o účasti v soutěži o tento pozemek) 

 
 

7.3.   Obec Kamýk n. Vltavou žádá úhradu neinvestičních nákladů na žáka speciální třídy v ZŠ 
Kamýk n. Vltavou ve výši 3.976,- Kč. 
 
 
SSttaarroossttaa  oobbccee  zzjjiissttíí  ppooddrroobbnnoossttii  aa  ppřřeeddlloožžíí  nnaa  ppřřííššttíímm  zzaasseeddáánníí..  

 

7.4. Obec Jesenice žádá o uhrazení doplatku po vyúčtování neinvestičních nákladů 
na žáky za rok 2012. Z obce Nedrahovice navštěvovalo ZŠ Jesenice 49 žáků. Celkové 
náklady činily 439.897,- Kč a obec Nedrahovice na zálohách uhradila 428.643,- Kč. 
Doplatek tedy činí 11.254,- Kč. 
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Výsledek hlasování:   PRO : 9  hlasů   PROTI : 0  hlasů  ZDRŽEL SE : 0  hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uhrazení doplatku po vyúčtování 
neinvestičních nákladů na žáky za rok 2012 ve prospěch obce Jesenice ve výši 11.254,- Kč. 

 

7.5. Starosta obce podal v úterý 23.4. 2013 žádost o zřízení 2 míst VPP. 
V předchozích měsících se tato služba osvědčila. Úřad práce bude obec informovat, 
zda bude žádost kladně vyřízena. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením 2 míst 
veřejně prospěšných prací. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy podání žádosti u Úřadu práce 
související se zřízením 2 míst veřejně prospěšných prací. 

 

 

7.6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s obsahem zápisu do obecní kroniky 
vypracovaným paní H. Maškovou a souhlasí s jeho přepsáním do vlastní kroniky obce 
Nedrahovice. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy obsah zápisu do obecní kroniky 
vypracovaným paní H. Maškovou a souhlasí s jeho přepsáním do vlastní kroniky obce 
Nedrahovice. 

 

 

7.7. Závěrečný účet obce. Zastupitelstvo obce schvaluje Celoroční hospodaření 
obce a Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
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hospodaření obce Nedrahovice obce za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených 
ve zprávě o výsledku hospodaření a  přijímá  tato opatření: 

 
 

a)  Skutečný stav při dokladové inventuře za rok 2013 bude ověřen podle inventarizačních 
evidencí – termín leden 2014 

 
b)  Při účetní závěrce bude opravena celková výměra lesních pozemků – termín červen 2013 

 
c)  Účetní celek sestaví účtový rozvrh v požadovaném rozsahu – napraveno ihned 

 
Účetní jednotka podá do 15 dnů po projednání této zprávy v zastupitelstvu písemnou 

informaci přezkoumávajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční 
kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 
 

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

 
 
 
 

7.8. Starosta obce po dohodě s místostarostou podal společně s dalšími 10 obcemi 
ze Sdružení obcí Sedlčanska žádost k firmě Arch consulting s.r.o. o vypracování 
nabídky související se změnou dodavatele elektřiny. Firma zpracovala na základě 
dodaného seznamu odběrných míst nezávaznou nabídku, která by měla obci přinést  
úsporu nákladů spojených s dodávkami elektřiny pro obec (info v příloze). 
Zastupitelstvo posoudilo nabídku a doporučuje se zapojením obce do aukce. 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce doporučuje 8 hlasy zapojení obce do elektronické 
aukce související s dodávkami elektřiny. 
 
 

8. Různé   
 
 

9. Informace o vodovodu a kanalizaci 
 
Starosta obce podá v nejbližších dnech žádost o zařazení do programu „Výstavba a technické 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na Min. zemědělství. Půjde pouze o 
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kanalizaci. Starosta obce také povede jednání s náměstkem min. zemědělství k dané 
problematice. Podání žádosti neznamená získání dotace. 
 
 

10. Diskuse  
 
Realizace zpevněné pěšiny z Podhájí do Kamenice 
Řešení příkopů u obnecní cesty okolo Plužince 
 
11. Návrh usnesení 

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

12. Závěr 
 

Květnové zasedání proběhne ve středu 22. května 2013 od 19 hodin na OÚ Nedrahovice. 
 
 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 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. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve  20:22  hodin. 

V Nedrahovicích, dne                         2013 
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     ………………………………………………..                  ……..…………………………………… 

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                      2. Vl. Pešta 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 
Vyvěšeno:   .2013     Sejmuto: .2013  
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