Obec Nedrahovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.12. 2013
v 19 hodin
Termín: středa 18.12.2013 od 19 hodin na OÚ v Nedrahovicích

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na prosinec 2013:

Program zasedání : 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 OÚ v Nedrahovicích v 19:00 hod.

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

Účast občanů obce : 1

Hosté : 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. J. Neužil

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.
11/2013 ze dne 18. 12. 2013 v předložené podobě
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4. Kontrola usnesení
-

Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva

5. Rozpočtové opatření č. 12/2013
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2013 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. 12/2013

6. Informace starosty, došlá pošta
- Stav účtu obce: 4.003.000,- Kč
- Poděkování obce Jesenice za příspěvek 100.000,- Kč na rekonstrukci MŠ
Jesenice
- Probíhá oprava mostu pod Nedrahovicemi na křižovatce k Úklidu, provádí SUS
Sedlec-Prčice. Do konce roku budou opraveny kužely na levé straně
Sedleckého potoka, dno pod mostem, na jaře 2014 kužely na pravé straně
-

SÚS dokončila pokládku nového živičného povrchu na silnici přes Úklid, opravu
propustku pod Ovčínem na téže komunikaci, probíhá dosýpání krajnic

- Probíhá prodej publikace Čeněk Habart – Sedlčansko – Fotografie z let 1893 –
1902. Cena 250,- Kč. V prodeji také na obecním úřadu.

- DS -Vodoprávní úřad Sedlčany udělil stavební povolení a povolení k nakládání
s podzemními vodami (J. Špale – Kamenice, příloha)
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- DS -Vodoprávní úřad Sedlčany udělil stavební povolení a povolení k nakládání
s podzemními vodami (L. Balane – Radeč, příloha)
- DS - ČIŽP – vydala rozhodnutí o zastavení kácení a zemních úprav kolem
Sedleckého potoka
- Starosta obce požádal Odbor životního prostředí na MÚ Sedlčany o
prodloužení termínu dokončení stavby „Vodovod a tlaková kanalizace“
v obci Nedrahovice
- Starosta zařadil obec do žádosti Sdružení obcí Sedlčanska o dotaci na
dovybavení cyklotras (herní prvky u mobiliářů v ceně cca 30.000,-).
- Starosta žádá inventarizační komisi o provedení inventury majetku obce

- Poděkování SDH Bor za 2.brigádu v rámci projektu Obnova návsi v obci Úklid
(dotace MAS)
- Obec zakoupila dle předešlého usnesení obecní traktor značky Belarus
v hodnotě 584.430,- Kč
- Starosta obce inicioval u SUS Osečany instalaci nových směrových značek na
křižovatce Rudolec-Bor (hrazena mimo rozpočet obce) – viz příloha
- Od 1.1.2014 dojde k navýšení odměn zastupitelů o 5% (novela schválena
vládou)
- DS – SÚ Petrovice, dělení pozemkú v k.ú. Bor u Sedlčan (J.Š. Úklid, viz příloha)
- DS – SÚ Petrovice , protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, souhlas
s užíváním stavby (V. P. Bor)

- Obec Nedrahovice přeje všem spoluobčanům příjemné
prožití Vánoc a spokojený rok 2014.
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7. Body k projednání a hlasování
7.1. Zastupitelstvo obce projednalo vývoj situace související se záměrem obce vybudovat
kanalizační systém vč. tl. jímek v obci Nedrahovice. Vzhledem k blížícímu se konci roku a
uplynutí lhůty pro realizaci SOD č.08/12 a Dodatku ke SOD č.08/12 (uzavřené dne 31.8.2012
mezi obcí Nedrahovice a a firmou Uniko Písek) a také vzhledem k tomu, že obci nebyly
schváleny dotační prostředky ze státního rozpočtu, pozbývá SOD k 31.12.2013 významu.
Z tohoto důvodu obec odstupuje od SOD a danou problematiku začne opět řešit.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy odstoupení od SOD č.08/12 12 a Dodatku ke
SOD č.08/12 uzavřené dne 31.8.2012 mezi obcí Nedrahovice a firmou Uniko Písek za účelem
vybudování kanalizace v obci Nedrahovice.

7.2. Starosta obce seznámil zastupitele s dalším postupem k dořešení otázky autobusové
čekárny pod Nedrahovicemi související s nákupem (prodejem) dotčených pozemků a se
smlouvou o smlouvě budoucí vztahující se k tomuto projektu. Obec Nedrahovice zakoupí
následující pozemky: Pozemková parcela č. 515/3 „TTP“ o výměře 2 846 m2, pozemková
parcela č. 1833/6 „ostatní plocha“ o výměře 765 m2, pozemková parcela č. 1835/5 „ostatní
plocha“ o výměře 94 m2, pozemková parcela č. 1835/14 „ostatní plocha“ o výměře 18 m2
Pozemková parcela č. 1835/12 „ostatní plocha“ o výměře 1 m2, vše v k.ú. Jesenice u
Sedlčan, obec Jesenice u Sedlčan, to vše za dohodnutou cenu celkem 17.726,- Kč (příloha
kupní smlouvy)
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Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy se zakoupením pozemků: Pozemková parcela
č. 515/3 „TTP“ o výměře 2 846 m2, pozemková parcela č. 1833/6 „ostatní plocha“ o výměře
765 m2, pozemková parcela č. 1835/5 „ostatní plocha“ o výměře 94 m2, pozemková
parcela č. 1835/14 „ostatní plocha“ o výměře 18 m2, Pozemková parcela č. 1835/12
„ostatní plocha“ o výměře 1 m2, vše v k.ú. Jesenice u Sedlčan, obec Jesenice u Sedlčan, to
vše za dohodnutou cenu celkem 17.726,- Kč

7.3.

Projednání vyrovnaného rozpočtu obce Nedrahovice na rok 2014.
Příjmy:

5.100.000,- Kč

Výdaje:

5.100.000,- Kč

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice pro
rok 2014, jehož návrh byl vyvěšen na úřední desce od 28.11. 2013 do 18.12. 2013 a nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky.

7.4.
Žádost P. Písaříka o souhlas s užíváním pozemků p.č. 258/1 (tr. travní porost) a
620/15 (ostatní plocha) v k.ú. Nedrahovice. P.P. zakoupil nemovitost ev.č. 9 v Nedrahovicích
a uvádí záměr nemovitost změnit na dům s č.p., zrekonstruovat ho a trvale obývat (viz
příloha). Žadatel také navrhuje řešení vybudování příjezdové cesty společnými prostředky.
Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy užívání obecních pozemků p.č. 258/1 (tr. travní
porost) a 620/15 (ostatní plocha) v k.ú. Nedrahovice žadatelem P.Písaříka za účelem příjezdu
k nemovitosti ev.č. 9 v Nedrahovicích v souvislosti s prováděním její rekonstrukce.
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7.5.
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, plánované náklady akce 1.400.000,-,
závazek spolufinancování z rozpočtu obce 350.000,- (dotace 75%)
b) Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS – nákup potřeb pro
SDH v souvislosti s povodněmi, plánované náklady akce 190.687 Kč-, závazek
spolufinancování z rozpočtu obce 50.000,- (dotace 74%)
c) Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – oprava mostku
v Kamenici. Jedná se o rekonstrukci mostku po povodních 2013 v nenutnějších parametrech.
Náklady akce 120.000,- Kč, závazek spolufinancování z rozpočtu obce 40.000,- Kč (67%).
Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy
a) podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu rozvoje obcí a měst – Program
obnovy venkova rekonstrukci místní komunikace směr Nedrahovice – Jesenice, plánované
náklady akce 1.400.000,-, závazek spolufinancování z rozpočtu obce 350.000,- (dotace 75%)
b) podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS nákup potřeb pro SDH v souvislosti
s povodněmi, plánované náklady akce 190.687 Kč-, závazek
spolufinancování z rozpočtu obce 50.000,- (dotace 74%)
c) podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na Středočeském Fondu hejtmana a zmírnění následků
živelních katastrof. Jedná se o rekonstrukci mostku po povodních 2013 v nenutnějších
parametrech. Náklady akce 120.000,- Kč, závazek spolufinancování z rozpočtu obce 40.000,Kč (67%).

7.6.
Starosta navrhuje podání žádostí o dotaci pro rok 2014 na MMR na akci Kamenice oprava mostek. Náklady akce 417.345,- Kč, spoluúčast obce 90.000,-Kč, dotace cca 78%
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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. Náklady akce 417.345,- Kč, spoluúčast obce
90.000,-Kč.

7.7.
Starosta obce navrhuje na základě mailu od MAS Sedlčansko ze dne
18.12.2013 vyslovit souhlas se zařazením obce Nedrahovice do území působnosti
MAS Sedlčansko, o.p.s. Zařazením obce do území MAS zůstane zachována možnost
získávání dotací pro období 2014-2020 (příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zařazení obce Nedrahovice do území
působnosti MAS Sedlčansko, o.p.s. Pověřuje starostu k podpisu společné podpisové
listiny.

7.8.
Starosta obce navrhuje, aby obec Nedrahovice z důvodu nedodání PD ke
stavebnímu povolení na stavbu „Chodník“ k osadě Nedrahovické Podhájí za strany
Ing. Bukáčka a neúspěšnosti pokusů obce o vyřešení této situace dohodou a z
důvodu neochoty Ing. Bukáčka k osobnímu jednání o této záležitosti navrhuje
jednostranně ukončit vzájemnou spolupráci s Ing. Bukáčkem odstoupením od
smlouvy a zajištěním PD ke stavebnímu povolení u jiného projektanta (viz příloha).
Nebylo hlasováno, starosta se opakovaně pokusí o finanční narovnání, které již bylo
nabízeno.

8. Vodní hospodářství
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- Situace kolem možnosti žádostí o dotace na kanalizaci (starosta zítra absolvuje
druhé jednání s firmou Provod)

9. Diskuse, různé

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

11. Závěr
Starosta obdržel nabídku od manželů Budkových uspořádat lednové zasedání ve společenské
místnosti jejich statku.
Lednové zasedání roku 2014 proběhne ve středu 22.01.2014 od 19 hodin u Budků v Úklidu.

Program zasedání :

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 20:15 hodin.
V Nedrahovicích, dne 18.12. 2013

………………………………………………..

……..……………………………………

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. J. Neužil

Zpracování zápisu:

Vyvěšeno:

.2013

Vl. Vejvoda

Sejmuto:

.2013

Digitálně podepsal Mgr. Čestmír
Sosnovec
DN: cn=Mgr. Čestmír Sosnovec,
o=Obec Nedrahovice, ou=Obec,
email=nedrahovice@volny.cz, c=CZ
Datum: 2014.01.06 09:01:15 +01'00'
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