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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 
v 19 hodin 

Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013  

 

Termín:  středa 22. 05. 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 24.04. 2013 (viz zápis minulého zasedání) 
5. Rozpočtové opatření č. 05/2013 
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 OÚ Nedrahovice v 19:00 hod. 

       

   Účast zastupitelů:  

Přítomni: Josef Štemberk, Josef Šťastný, Jana Kardová, 
Vladimír Vejvoda, Jiří Neužil 

             Omluveni:  Jiří Vacek, Jiří Soběslavský, Vladimír Pešta 
 

 
           Účast občanů obce :   1                        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 : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy program  zasedání zastupitelstva obce č. 
05/2013 ze dne 22. 05. 2013 v předložené podobě 

 
 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Šťastný 

                 2. J. Kardová 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

        

          Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 6  hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu 
 

 
4. Kontrola usnesení  

 
- Přečtení usnesení minulého zastupitelstva 

 
 

5. Rozpočtové opatření č. 05/2013 
 
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č.05/2013 v jednotlivých položkách (příloha č.1  
tohoto  zápisu) 
 

          Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  6 hlasy rozpočtové opatření č.05/2013 
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6. Informace starosty, došlá pošta 

 
- Stav účtu obce: 3.040.000,- Kč 

 
- Daň z nemovitosti 2013. Občanům i firmám bude zasílána složenka k uhrazení 

daně. Protože došlo k chybě v číslech účtů při tisku složenek, zkontrolujte 
prosím jejich správnost. 

 
- Podána žádost o dotaci na projekt Obnova návsi v osadě Úklid (MAS 

Sedlčansko), výsledky budou oznámeny cca v polovině června. 
 

- Z důvodu povodní po přívalových srážkách v květnu zahájeno čištění škarpy a 
krajnic nad obcí Nedrahovice (směr k Plužinci). Náklady budou rozděleny 
mezi obec Nedrahovice a ZS Kosova Hora 

 
- Starosta provedl registraci obce v souvislosti s plánovanou elektronickou 

dražbou pozemků uvedených  v bodech 7.1 a 7.2. 
 

- Obec uhradila náklady spojené s další opravou obecního traktoru a sypače ve 
výši cca 45.000,- Kč 

 
 

- Zahájena práce 2 osob na VPP, v letošním roce nemusí obec platit zdravotní 
ani soc. pojištění, na VPP tedy obec nebude na rozdíl od loňského roku 
doplácet žádné fin. prostředky 

 
 

- 11.5. 2013 v sobotu od 14 hodin proběhla u křížků nad Kamenicí akce 
„Probouzení paměti“. Pořádala ji obec Nedrahovice ve spolupráci se ZUŠ 
Sedlčany, ZUŠ Sedlec-Prčice, pěveckým souborem Záboj ad. I přes nepřízeň 
počasí akce proběhla úspěšně a byla hojně navštívena. Všem, kteří se 
podíleli děkujeme. 

 
 

- SÚ Petrovice vydal územní souhlas na stavbu opěrné zdi a oplocení s dvěma 
vjezd. vraty – Procházkovi, Nedrahovice 

- SÚ Petrovice vydal souhlas s užíváním stavby – p. J. Soběslavský nejml., Trkov 
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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, ½ z plochy 10.395 m2. Starosta seznámil zastupitelstvo s podrobnostmi exekuce. 
Zastupitelstvo obce projednalo možnost účasti obce v dražbě a souhlasí s účastí obce v aukci. 
 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 6 hlasy s účastí obce v aukci v dražbě o pozemek p.č. 81 
v k.ú. Radeč u Nedrahovic. ZO pověřuje starostu k zastupování obce v aukci. 
 
 
 
7.2. Exekutorský úřad v Klatovech připravuje elektronickou aukci pozemků p.č. 205/7, 217/17, 
217/25, 218/3, 241/34, 620/26, 627/1 v k.ú. Nedrahovice, ½ z celkové plochy 13.811 m2. Starosta 
seznámil zastupitelstvo s podrobnostmi exekuce. Zastupitelstvo obce projednalo možnost účasti obce 
v dražbě a souhlasí s účastí obce v aukci. 
 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce v aukci v dražbě o pozemky p.č. 205/7, 

217/17, 217/25, 218/3, 241/34, 620/26, 627/1 v k.ú. Nedrahovice. ZO pověřuje starostu 
k zastupování obce v aukci. 
 

 
 

7.3.   Obec Kamýk n. Vltavou žádá úhradu neinvestičních nákladů na žáka speciální třídy v ZŠ 
Kamýk n. Vltavou ve výši 3.976,- Kč. Starosta konzultoval problematiku na školském odboru 
v Sedlčanech. Dle školského zákona má na tuto částku zákonný nárok. 
 
 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:

  

  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy žádost obce Kamýk n. Vltavou o úhradu 
neinvestičních nákladů na žáka speciální třídy v ZŠ Kamýk n. Vltavou ve výši 3.976,- Kč. 
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7.4. ZŠ Jesenice žádá o příspěvek na plavecký výcvik, který proběhl v dubnu 2013. 
Výše příspěvku za žáky naší obce činí 7.061,60 ,- Kč  

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6  hlasů   PROTI : 0  hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy příspěvek pro ZŠ Jesenice na plavecký výcvik, 
který proběhl v dubnu 2013. Výše příspěvku za žáky naší obce činí 7.061,60 ,-  

 

 

7.5. Starosta obce se vrací k nedokončenému vypořádání prodeje (směny) 
pozemků mezi obcí Nedrahovice a rodinou Švagrových z Nedrahovic (viz příloha). 
Prodejní cena pozemku obecního 414/50 v k.ú. Nedrahovice (před digitalizací p.č. 
411) je zastupitelstvem navržena na 10,- Kč/m2 (????), prodejní cena pozemku 
obecního 414/52 v k.ú. Nedrahovice (před digitalizací p.č. 649) je zastupitelstvem 
navržena na 25,- Kč/m2.  

Tento bod přesunuje OZ na příští zasedání. 

 

 
 
 
 

7.6. 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 (ne)souhlasí se zapojením obce do aukce. 
Pověřuje starostu k provedení všech potřebných kroků umožňujících účast v aukci. 
 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 6 hlasy se zapojením obce do elektronické 
aukce související s dodávkami elektřiny. Pověřuje starostu k provedení všech 
potřebných kroků umožňujících účast v aukci. 
 
 

7.7. Starosta obce požádal zastupitelstvo o souhlas s uzavřením smlouvy o 
poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Krásová-Trnka. Smlouva viz příloha. 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy uzavření smlouvy o poskytování 
právních služeb s advokátní kanceláří Krásová-Trnka.  

 

7.8. SDH Kamenice žádá o příspěvek 15.000,- Kč na pořádání okrskové hasičské 
soutěže 2013 v Kamenici. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy příspěvek pro SDH Kamenice  15.000,- Kč 
na pořádání okrskové hasičské soutěže 2013 v Kamenici. 

 

 

 

 

8. Různé   
 
 
 

9. Informace o vodovodu a kanalizaci 
 
Starosta obce jednal s náměstkem ministra zemědělství o zařazení žádosti obce Nedrahovice 
do programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. 
Žádost podána, stanovisko Mze zatím nebylo doručeno. 
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10. Diskuse  
- Potenciální parcely 

 
11. Návrh usnesení 

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

12. Závěr 
 

- červnové zasedání proběhne ve středu  26. června 2013 od 19 hodin v hasičárně Kamenici 
 
 

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  21:00 hodin. 

V Nedrahovicích, dne 22.5. 2013 

       

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

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 
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Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Šťastný 

                 2. J. Kardová 

              Zpracování zápisu:                     Vl. Vejvoda 

 

 
Vyvěšeno:   .2013     Sejmuto: .2013  
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