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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.01. 2014 
v 19 hodin 

Termín:  středa  22.01.2014 od 19 hodin na statku u Budků v Úklidu  

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na leden 2014: 

 

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 statku Budkových v Úklidu 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 :    18                      Hosté : 0 
 
 
 
 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                 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. 
01/2014 ze dne 22. 01. 2014 v předložené podobě 

 

 
 

4. Kontrola usnesení  
 
- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 
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5. Rozpočtové opatření č. 01/2014 

 
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2014 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. 01/2014 
 
 
 
 

6. Informace starosty, došlá pošta 
 

- Stav účtu obce cca: 3.503.000,- Kč 
 

- Probíhá prořezávka obecních lesů 
 

- Změna RUD, o kterou tolik usilovaly menší obce a města a která byla vloni 
schválena, skutečně přinesla do rozpočtu obce významné finanční částky, 
při srovnání rozpočt. příjmů za rok 2012 a 2013 došlo díky úpravě RUD ke 
zvýšení příjmů obce o cca 266.000,- 

 
- Probíhá přestrojení nového obecního traktoru  
  

 
 
 

7. Body k projednání a hlasování 
 

7.1.   Starosta obce podepsal na základě jednání zastupitelstva ze srpna 2013 smlouvu o dílo 
na vypracování PD pro územní řízení a stavební povolení stavby „Nedrahovice – dešťová 
kanalizace na pozemcích p.č. 412/2, st 51 v k.ú. Nedrahovice“. Cena projektu  14.883,- vč. 
DPH. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy podepsání smlouvy o dílo na vypracování PD 
pro územní řízení a stavební povolení stavby „Nedrahovice – dešťová kanalizace na 
pozemcích p.č. 412/2, st 51 v k.ú. Nedrahovice“.  

 

 

.2.    Žádost Svazu diabetiků ČR, územní organizace Sedlčany o příspěvek na činnost v roce 
2014. Starosta obce navrhuje příspěvek 1.000,- Kč jako v předešlých letech.  

   

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 9 hlasy s příspěvkem 1.000,- Kč pro Svaz diabetiků 
ČR, územní organizace Sedlčany na činnost v roce 2014.  

 
 
 
 

7.3. Žádost ZŠ Jesenice o mimořádný příspěvek na školu v přírodě ve výši cca 5.000,- Kč na 
pedagogické pracovníky. 

 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost ZŠ Jesenice o mimořádný příspěvek na 
školu v přírodě ve výši cca 5.000,- Kč na pedagogické pracovníky. 

 

 

7.4. Starosta obce navrhuje provést část těžby dřeva v obecních lesích 

 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy těžbu dřeva v obecních lesích 
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7.5. Starosta obce navrhuje na základě předchozích jednání zastupitelstva a jednání 
s dotčenými osobami (majiteli) odkoupit pozemek p.č. 136/3 o ploše 22 m2 v k.ú. Bor u 
Sedlčan (pozemek dle geometr. plánu č. 179-134/2013 vypracovaného ing. J. Hadravou) za 
cenu 50,- Kč/m2. Pozemek bude sloužit jako parcela pro čekárnu (stávající bude nahrazena 
novou, viz příloha). 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy odkoupení pozemku p.č. 136/3 o ploše 22 m2 
v k.ú. Bor u Sedlčan (pozemek dle geometr. plánu č. 179-134/2013 vypracovaného ing. J. 
Hadravou) za cenu 50,- Kč/m2. 

 

 
 
 

7.6.        Starosta obce vyvěsil na základě předchozích jednání ZO záměr obce prodat 
pozemky p.č. 414/52 o ploše 702 m2 a 414/50 o ploše 4514 m2, oba k.ú. Nedrahovice, 
celková prodejní cena 51.405,- Kč. Tento záměr zveřejněný dle  § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, byl vyvěšen na ÚD obce od 12.12.2013 
do 27.12.2013 (viz příloha). 

 
 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy prodej pozemků p.č.  414/52 o ploše 702 m2 
a 414/50 o ploše 4514 m2, oba k.ú. Nedrahovice. 

 

 

7.7.  Nákup pozemků na parcely. Starosta inicioval možnost nákupu pozemků pro 
vytvoření parcel. Otázkou zůstává maximální nákupní cena, kterou by obec byla ochotna 
uhradit potenciálnímu prodávajícímu. 

 

 

7.8.  Spolek Lungta zaslal žádost o podporu akce „Vlajka pro Tibet“. Akce je směrována na 
podporu Tibetu, kde jsou dlouhodobě porušována základní lidská práva (viz příloha) 
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Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0  hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy podporu akce „Vlajka pro Tibet“. 
 
 
 
 

7.9.  Informace starosty o stavu odpadového hospodářství za rok 2013 (příloha),  starosta 
obce navrhuje zachovat poplatek za svoz odpadů (TKO) ve výši 500,-Kč/trvale žijící obyvatel i 
pro rok 2014. 
 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy zachování poplatku za svoz odpadů (TKO) ve 
výši 500,-Kč/trvale žijící obyvatel i pro rok 2014. 
 
 
 
 
 
7.10. Starosta obce navrhuje obnovení akce „Vítání občánků“. 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy obnovení akce „Vítání občánků“. 
 
 
 
 
7.11.  Žádost firmy Energon o souhlas s projektem stavby a následnou realizací – „Bor-
kabelové vedení NN veřejného osvětlení (viz příloha). Zároveň s realizací stavby je třeba 
uzavřít SOB na věcné břemeno (k instalačnímu kabelovému vedení NN por p.č. 332 /5 v k.ú 
Bor u Sedlčan) u obecního pozemku p.č. 370/19 v k.ú Bor u Sedlčan. 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy projekt stavby a následnou realizaci – „Bor-
kabelové vedení NN veřejného osvětlení. ZO dále schválilo podepsání smlouvy o sml. 
budoucí o zřízení věcného břemene (k instalačnímu kabelovému vedení NN pro p.č. 332 /5 
v k.ú Bor u Sedlčan) u obecního pozemku p.č. 370/19 v k.ú Bor u Sedlčan. ZO pověřuje 
starostu k podepsání smlouvy. 
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7.12. Žádost MŠ Jesenice o finanční dar na dětský karneval, který proběhne 15.2.2014 
v Jesenici. 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost MŠ Jesenice o finanční dar ve výši 
1.500,- Kč na dětský karneval, který proběhne 15.2.2014 v Jesenici. 
 
 
 
 
7.13. Žádost SDH Mezné o finanční dar na činnost v roce 2014. 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy žádost SDH Mezné o finanční dar na činnost 
v roce 2014 ve výši 1.500,- Kč 
 
 
 
7.14.  Starosta obce navrhuje vzhledem k neutěšené situaci obecní nemovitosti na parcele 
st. 19/3 v k.ú. Nedrahovice její demolici. ZO pověřuje starostu k organizaci a zajištění celé 
akce (projekt, odvoz sutin, skrývka tašek a krovu atd.). Kamenná koryta z nemovitosti budou 
využita na dětském hřišti v Nedrahovicích (viz příloha) 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy vzhledem k neutěšené situaci obecní 
nemovitosti na parcele st. 19/3 v k.ú. Nedrahovice její demolici. ZO pověřuje starostu 
k organizaci a zajištění celé akce.  
 
 
 
 
7.15.  Starosta obce zahájil řešení žádosti p. P.P. o vybudování sjezdu k č.p. 74. Pozemky 
v této oblasti patří obci Nedrahovice a ústí na krajskou komunikaci III/1202. Součástí řešení 
je vypracování projektu jako podkladu pro stavební povolení. Náklady cca 50.000,- Kč. ZO 
souhlasí s realizací vybudování sjezdu (příloha). 



Obec Nedrahovice 
 

Zasedání ZO 22.01. 2014 Stránka 8 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy vybudování sjezdu k č.p. 74 v Nedrahovicích 
 
 
 
 
7.16.  Starosta obce ukončil vleklé spory s ing. Bukáčkem ohledně dokončení PD pro stavbu 
„Cesta Nedrahovické Podhájí – Kamenice“ dohodou o narovnání. Starosta obce navrhuje 
dokončit PD s jiným vybraným projektantem a připravit veškeré podklady pro vydání 
stavebního povolení. Náklady cca 26.000,- Kč. 
 
 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy dokončení PD pro stavbu „Chodník 
Nedrahovické Podhájí – Kamenice“  s jiným vybraným projektantem a připravení veškerých 
podkladů pro vydání stavebního povolení. 
 
 
 

 
8. Vodní hospodářství 

 
 
 

9. Diskuse, různé 
 
 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr 
 

Únorové zasedání proběhne ve středu 19. února 2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici 
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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 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:15 hodin. 

V Úklidu, dne 22.01. 2014 

       

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

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Štemberk 

                 2. J. Šťastný 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 
Vyvěšeno:   .2014     Sejmuto: .2014  
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