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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.10. 2013 
v 19 hodin 

Termín:  středa 23. 10. 2013 od 19 hodin  v budově hasičárny v Kamenici 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na říjen 2013: 

 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 1) Zahájení zasedání. 

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola usnesení 

5) Schválení rozpočtového opatření  

6) Informace starosty, došlá pošta 

   7) Body k hlasování 

                                   8) Vodní hospodářství 

9) Diskuse, různé 

                                 10) Návrh usnesení 

                                 11) Závěr zasedání 

 

 

1. Úvod 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 
všech přítomných v budově hasičárny v Kamenici v 19:00 hod. 

       

Účast zastupitelů:  

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

 
           Účast občanů obce :   3                       Hosté : 0 
 
 
 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  Vl. Pešta 

                 2. J. Šťastný 

            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 
 
 
 

 
3. 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. 
09/2013 ze dne 23. 10. 2013 v předložené podobě 
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4. Kontrola usnesení  
 
- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 

 
 

5. Rozpočtové opatření č. 10/2013 
 
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013 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. 10/2013 
 
 
 
 

6. Informace starosty, došlá pošta 
 

- Stav účtu obce: 3.355.000,- Kč 
 

-  Starosta obce kontaktoval Povodí Vltavy v souvislosti se zjištěním stavu řešení 
odstranění povodňových závad v katastrech obce 

 
- Povodí Vltavy odpovědělo na dopis starosty kladně, do konce roku 2013 má 

být realizováno odstranění povodňových závad na Slabé v Kamenici, v lednu 
– únoru 2014 má být realizováno odstranění povodňových závad na 
Sedleckém potoce 

  

- SÚ Petrovice – L. Balane – územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním 
řízení o umístění stavby: „vrtané studny na pozemku parc. č. 30/2 v k.ú. Radeč 
u Nedrahovic, obci Nedrahovice“  

 

- SÚ Petrovice – scelení pozemků parcelní číslo 48/2, 48/3, 55/1 a 55/2 v k.ú. 
Kamenice u Nedrahovic (M. Sosnovec) 

 
- Na OÚ v Nedrahovicích proběhlo zasedání nadačního fondu Patronát 

Sedlčansko (viz příloha) 
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- Středočeský kraj vypsal dotace na rok 2014. Starosta navrhuje podat žádost za 
SDH – čerpadla povodně. Jiné?  

 
- SÚ Petrovice – ÚS – stavba RD (P. Dvořák – Úklid), příloha 

 
- Finanční výbor provedl dílčí kontrolu hospodaření obce, plnění rozpočtu a 

stavu pokladny obce, předkládá závěrečnou zprávu (Vl. Vejvoda) 
 

- Informace starosty o účasti na semináři Tvorba strategického rozvojového 
dokumentu obce, Lázně Bohdaneč, 17.-18.10.2013 (financováno z EU, 
příloha), dotazník občanům 

 
- Starosta obce navrhuje pokusit se podat žádost o dotace na Středočeský kraj 

(Fond hejtmana, Fond podpory dobrovolných hasičů), svolá společné 
jednání s SDH 

 
- Starosta obce inicioval v souvislosti s možností podání žádosti o dotace 

jednání o rekonstrukci místní komunikace v Nedrahovicích (směr Jesenice) 
 

 
- Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo dotaci na pokrytí prvotních 

nákladů po povodních, celková částka dotací z krajského úřadu tak činí 
231.000,- Kč. Obec Nedrahovice oceňuje podporu kraje spojenou s 
poskytnutím dotace, starosta podepsal smlouvu, do konce 11/2013 
proběhne vyúčtování. 

 
 

 
 

7. Body k projednání a hlasování 
 

7.1.   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem zrušovací vyhlášky, kterou se ruší obecně 
závazná vyhláška obce Nedrahovice č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu (viz příloha) 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí  9 hlasy se  zrušením obecně závazná vyhlášky obce 
Nedrahovice č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

 
 

 

7.2. Starosta obce vyvěsil na základě  usnesení č. 8/2013 z 25.9.2013 a  podle § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit 
pozemek parc. č. 92/1 o výměře 8.433 m2, nacházející se v katastrálním území Nedrahovice, 
který je zapsán na listu vlastnictví 10001  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Příbram. ZO schvaluje tento záměr, vyvěšený dne:   07.10. 2013    a 
svěšený dne 23.10.2013. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 9  hlasy se záměrem směnit pozemek parc. č. 92/1 o 
výměře 8.433 m2, nacházející se v katastrálním území Nedrahovice, který je zapsán na listu 
vlastnictví 10001  u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště 
Příbram. 
 

 
 
 

 

7.3.   Starosta obce se vrací k žádosti obce Jesenice související s rekonstrukcí MŠ Jesenice. 
Vzhledem k okolnostem (obec Jesenice neuspěla ve Fondu hejtmana Střed. kraje) navrhuje 
poskytnutí druhého příspěvku ve výši 50.000,- Kč (celkové náklady rekonstrukce překročily 1 
mil Kč), viz příloha 

 
 
 

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

Usnesení:

 

  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy druhý příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro obec 
Jesenice související s rekonstrukcí MŠ Jesenice.  
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7.4. Pohostinství Rozvoda Luboš požádal o možnost připojení na obecní vodovod. 
ZO souhlasí s připojením, žadatel hradí veškeré náklady s tímto spojené (stejně jako 
ostatní subjekty v minulosti)  

- Jiří Soběslavský vznesl protinávrh – obec Nedrahovice zajistí dokončení větve směr 
Kamenice na vlastní náklady 

 

Výsledek hlasování k protinávrhu:   PRO : 1 hlasů   PROTI : 3  hlasy   ZDRŽEL SE : 5 
hlasů 

Protinávrh nebyl schválen  

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy možnost připojení subjektu Pohostinství 
Rozvoda Luboš na obecní vodovod. Žadatel hradí veškeré náklady s tímto spojené. 

 

 
 
 

7.5. Starosta obce navrhuje podání žádosti o dotaci pro rok 2014 na Středočeský 
kraj. Fond hejtmana a Fond podpory jednotek SDH. 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy podání žádosti o dotaci pro rok 2014 na 
Středočeský kraj. Fond hejtmana a Fond podpory jednotek SDH. 

 
 
 

7.6. Starosta navrhuje v návaznosti na bod 6 přispět z obecního rozpočtu na vznikající 
publikaci Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 2. díl Nedrahovicko, kterou 
vydává Městská knihovna v Sedlčanech částkou 5.000,- Kč (viz příloha) 
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Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy částku 5.000,- Kč pro Městskou knihovnu 
v Sedlčanech na vznikající publikaci Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 2. díl 
Nedrahovicko 

 

 

7.7. Zastupitelstvo obce žádá v souvislosti s opakujícími se problémy v době 
přívalových srážek ZS Kosova Hora a soukromého zemědělce p. Švagra o výrazné 
rozšíření travního pásu na pozemcích nad Nedrahovicemi (směr Nové Dvory), aby se 
minimalizovalo ohrožení občanů obce a jejich majetku stejně jako majetku obce. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy vlastní žádost na ZS Kosova Hora a 
soukromého zemědělce p. Švagra o výrazné rozšíření travního pásu na pozemcích 
nad Nedrahovicemi (směr Nové Dvory), aby se minimalizovalo ohrožení občanů obce 
a jejich majetku stejně jako majetku obce. 

 
 
 
 

8. Vodní hospodářství 
 

- Informace k dotačním programům na Mze – povodně – dešťovou kanalizaci 
bohužel v tuto chvíli nelze zařadit do dot. titulů 

- Starosta prověřoval také možnost získání dotace na SFŽP. Ani zde není 
možnost jednoznačná, podání podkladů se téměř nedá stihnout (1.11.2013) 
a navíc je SFŽP nesmírně komplikovaná administrace projektů. 

- Situace kolem možnosti žádostí o dotace na kanalizaci (mimořádné setkání 
zastupitelů po získání podkladů) 

- Odbahnění rybníka v Nedrahovicích – další informace 
 

9. Diskuse, různé 
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- Územní plán 
- Chodník Podhájí (viz příloha) 
- Auto pro obec, traktor pro obec (J. Vacek, J. Neužil) 
- Čekárna Rudolec (starosta oslovil občany v souvislosti se zhledem nové 

čekárny, zadal vypracování geometr. plánu za účelem koupě pozemku) 
- Nové odběrné místo u obecní stodoly, zrušení a převedení odb místa u 

Hrazánků 
- Větší zatravnění polí nad Nedrahovicemi 

 
 
 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr 
 

Listopadové zasedání proběhne ve středu  27.11.2013 od 19 hodin v hasičárně v Boru 
 
 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 1)  Zahájení zasedání. 

2)  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola usnesení 

5) Schválení rozpočtového opatření  

6) Informace starosty, došlá pošta 

   7)  Body k hlasování 

                                    8) Vodní hospodářství 

 9) Diskuse, různé 

                                  10)  Návrh usnesení 

                                  11) Závěr zasedání 
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Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:52 hodin. 

V Kamenici, dne 23.10. 2013 

       

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

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  Vl. Pešta 

                 2. J. Šťastný 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

 
Vyvěšeno:   .2013     Sejmuto: .2013  

      


	Termín:  středa 23. 10. 2013 od 19 hodin  v budově hasičárny v Kamenici
	Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na říjen 2013:
	Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním všech přítomných v budově hasičárny v Kamenici v 19:00 hod.
	Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda
	Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda

		2013-10-24T09:20:12+0200
	Mgr. Čestmír Sosnovec




