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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.11. 2013 
v 19 hodin 

Termín:  středa 27. 11. 2013 od 19 hodin  v budově hasičárny v Boru 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na listopad 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 Boru v 19:00 hod. 

       

Účast zastupitelů:  

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

 
           Účast občanů obce :   10                       Hosté : 0 
 
 
 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                 2.  J. Kardová 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 8  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 : 8 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy program  zasedání zastupitelstva obce č. 
10/2013 ze dne 27. 11. 2013 v předložené podobě 
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4. Kontrola usnesení  
 
- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 

 
 

5. Rozpočtové opatření č. 11/2013 
 
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2013 v jednotlivých položkách (příloha č.1  
tohoto  zápisu) 
 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  8 hlasy rozpočtové opatření č. 11/2013 
 
 
 
 

6. Informace starosty, došlá pošta 
 

- Stav účtu obce: 3.729.000,- Kč 
 

- Povodí Vltavy zahájilo popovodňové práce na Slabé v Kamenici 
  

- SÚ Petrovice – Špale J. – rozhodnutí – umístění stavby – studna (příloha).  
 

- Starosta po dohodě se zastupitelstvem připravuje na základě předloženého 
rozpočtu podání žádosti u Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na 
opravu místní komunikace v Nedrahovicích (směr Jesenice) 

 
- Vodoprávní úřad Sedlčany zahájil vodoprávní řízení (L. Balane – Radeč, viz 

příloha)  
 

- Vodoprávní úřad Sedlčany zahájil vodoprávní řízení (J. Špale – Kamenice, 
příloha) 

 
- ČIŽP – správní řízení s městem Sedlčany v souvislosti s kácením kolem 

Sedleckého potoka 
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- ZS Kosova Hora zvyšuje sazbu ročního nájemného zemědělské půdy na 2.000,- 

Kč /ha 
 

- Revenge, a.s. nabízí obci bezplatné umístění kontejneru na textil (příspěvek 
500,--1.500,- Kč za rok) 

 
- Informace starosty o provedené revizi elektrozařízení, budov a hromosvodů 

v majetku obce (bez závad) 
 

- Starosta obce dohodl se ZS Kosova Hora obnovení škarpy podél MK pod Radčí 
(zaplaveno zeminou z polí) 

 
- Obec Nedrahovice obdrží v nejbližších dnech zdarma kontejnery na plasty od 

společnosti Eko-kom 
 

- 1. SčV provedla další krácený rozbor pitné vody v Nedrahovicích – v pořádku 
 

- Probíhá rekonstrukce krajské silnice přes Úklid 
 

- Obec Nedrahovice získala bezúplatným převodem pozemky p.č. 561/9, 
561/10, 561/27,29 v k.ú Bor u Sedlčan 

 
- Pozemek pod čekárnou na Rudolci má vymazáno věcné břemeno (Bartákovi), 

obec může pozemek odkoupit. 
 

- Starosta podal žádost o vyřízení pojistné události v souvislosti s povodněmi 
(Generali) – zamítnuto 

 
- Uzavírka Úklid –mapka v příloze – 4. – 8.12. 2013 by mělo proběhnout 

asfaltování krajské komunikace 10524 přes Úklid. Podrobnosti uzavírky na 
www.nedrahovice.cz 

 
- Kontrola krizového řízení (ČR – Hasičský záchranný sbor) – první část – 

proběhla bez závad 
 

- Poděkování M. Pejšovi z SDH Nedrahovice, díky němu získala obec dotaci na 
hasiče ve výši 66.000,- Kč 

 
- Obec pořídila starou korbu na uložení posypové soli (J. Vacek), posypy na 

zimní sezonu jsou připraveny 

http://www.nedrahovice.cz/�
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- Poděkování SDH Bor za brigádu v rámci projektu Obnova návsi v obci Úklid 

(dotace MAS) 
 

- Obec zahájila jednání o realizaci nové lampy VO v Boru 
 

 
7. Body k projednání a hlasování 

 

7.1.   Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem připojištění na škodu vzniklou rozhodnutím 
zastupitelstva a souhlasí s uzavřením  aktualizované přílohy č. 5A k pojistné smlouvě - 
pojištění obcí, měst, městských částí a obvodů  v rámci pojištění obecního majetku (zvýšení o 
cca 1100,- Kč/ rok, příloha) 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  8 hlasy s uzavřením aktualizované přílohy č. 5A k 
pojistné smlouvě - pojištění obcí, měst, městských částí a obvodů  v rámci pojištění obecního 
majetku.  

 
 

 

7.2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s členskými příspěvky obce do Sdružení obcí 
Sedlčanska (50,- Kč na obyvatele dopr. obslužnost – rok 2014 a 5,- Kč na obyvatele na 
program meziobecní spolupráce – tvorba Strategického dokumentu rozvoje regionu pro roky 
2014 – 2020, pro rok 2014 a 2015). Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvky obce 
Nedrahovice dle podrobných informací. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy s členskými příspěvky obce do Sdružení obcí 
Sedlčanska pro rok 2014 a 2015 
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7.3. Starosta obce vyvěsil záměr obce č.j. 410/2013, 411/2013 a 412/2013 
pronajmout obecní pozemky zemědělským  subjektům za roční nájemné 2.000,-/ha 
zemědělské půdy. ZO schvaluje tyto záměry a pověřuje starostu k podepsání 
odpovídajících nájemních smluv a dodatků (viz příloha). Záměry byly vyvěšeny dne 
12.11.2013 a svěšeny dne 27.11.2013. 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměry obce č.j. 410/2013, 411/2013 a 
412/2013 pronajmout obecní pozemky zemědělským  subjektům za roční nájemné 2.000,-
/ha zemědělské půdy. ZO pověřuje starostu k podepsání odpovídajících nájemních smluv a 
dodatků. 

 

 
 
 

7.4. Starosta obce navrhuje podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeský 
kraj: a) Středočeský Fond rozvoje obcí a měst – Program obnovy venkova. Jedná se o 
rekonstrukci místní komunikace směr Nedrahovice – Jesenice  
         b) Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – nákup potřeb 
pro SDH v souvislosti s povodněmi 
          c) Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – oprava 
mostku v Kamenici (viz přílohy) 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na  
Středočeském Fondu rozvoje obcí a měst – Program obnovy venkova, Středočeském Fondu 

podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a Středočeském Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelních katastrof 

 
 

 

7.5. Starosta navrhuje podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na  MMR na akci Kamenice - 
oprava mostek 

http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#has�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#fht�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#has�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#has�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#fht�
http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/application/index#fht�
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Výsledek hlasování:   PRO : 8 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na  
MMR na akci Kamenice - oprava mostku. 

 

 

 

 

7.6. Zastupitelstvo obce může požádat u Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Nedrahovice. ZO 
souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Nedrahovice na obec 
Nedrahovice (viz příloha). 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy bezúplatný převod pozemku p.č. 
636/1 v k.ú. Nedrahovice z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
obec Nedrahovice. 

 
 
 
 

7.7. Starosta obce navrhuje v souladu s předchozími jednáními zastupitelstva a 
s možností získání významných pozemků vhodných pro potenciální zasíťovatelné 
parcely vytvoření územního plánu obce Nedrahovice. 
 
 

 

Výsledek hlasování:   bez hlasování 
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7.8. Složení inventarizační komise pro inventuru majetku obce za rok 2013: 
Předseda: Vl. Vejvoda, Členové: J. Neužil, Vl. Pešta 

 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy složení inventarizační komise pro 
inventuru majetku obce za rok 2013 
 
 
 
 
 
 

7.9. Obec Nedrahovice ve spolupráci s obč. sdružením Sumiko a SDH Nedrahovice 
připravuje na 23.12. 2013 tradiční Vánoční svícení na návsi v Nedrahovicích. Starosta 
obce navrhuje podpořit tuto akci částkou do 4.000,- Kč. 
 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podporu ve výši do 4.000,- Kč akce 
Vánoční svícení na návsi v Nedrahovicích. 
 
 
 
 

7.10. Místostarosta se starostou navrhují zakoupení nového obecního traktoru 
v hodnotě cca 700.000,-, info J. Vacek (příloha rozpočty) 
 
 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 8 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zakoupení nového obecního traktoru 
v hodnotě cca 700.000,-. 
 

 
 
 
 

8. Vodní hospodářství 
 

- Situace kolem možnosti žádostí o dotace na kanalizaci (starosta jednal na 1. 
SčV s firmou Provod – detaily ústně) 

- zítra absolvuje starosta obce další jednání na Mze ohledně dotací na kanalizaci 
v obci Nedrahovice 

 
 
 

9. Diskuse, různé 
 

- Auto pro obec, traktor pro obec (J. Vacek) 
- Větší zatravnění polí nad Nedrahovicemi 
- Návrh rozpočtu 2014 

 
 
 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr 
 

Prosincové zasedání proběhne ve středu  18.12.2013 od 19 hodin na OÚ v Nedrahovicích 
 
 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 1)  Zahájení zasedání. 

2)  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Schválení programu zasedání 

4) Kontrola usnesení 
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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 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:45 hodin. 

V Boru, dne 27.11. 2013 

       

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

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                 2. J. Kardová 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

 
Vyvěšeno:   .2013     Sejmuto: .2013  
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