Obec Nedrahovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014
v 19 hodin
Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

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 hasičárně v Kamenici

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 : 8

Hosté : 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:

1. J. Štemberk
2. J. Neužil

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.
03/2014 ze dne 06. 03. 2014 v předložené podobě
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4. Kontrola usnesení
-

Obec Nedrahovice

Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva

5. Rozpočtové opatření č. 03/2014
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2014 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. 03/2014

6. Informace starosty, došlá pošta
- Stav účtu obce cca: 3.947.000,- Kč
- Probíhá prořezávka obecních lesů
- Starý obecní traktor prodán za 70.000,- Kč
- Poděkování obce pro SDH Nedrahovice za 2. brigádu pro projekt Obnova návsi
v osadě Úklid
- Proběhl audit obce Nedrahovice, závěrečné hodnocení: bez závad
- Informace pro včelaře (varroáza) na ÚD
- ÚPZSVVM – Nedrahovické Podhájí – prodej nemovitosti – VŘ (příloha)
- Dotace na povodně – Fond solidarity EU – starosta se pokusí získat další
příspěvky
- Dokončena výměna světel a sloupů v Nedr. Podhájí
- Dokončen projekt na dešť. kanalizaci u obecní stodoly v Nedrahovicích
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7. Body k projednání a hlasování
7.1. Starosta obce jednal s majiteli dotčených pozemků v projektu Nedrahovické Podhájí –
chodník. Plochy dotčených pozemků se stanou součástí stavby – chodníku, a přejdou do
majetku obce Nedrahovice po jejím dokončení. Z jednání jako výstup starosta navrhuje:
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle nového obč. zákoníku s panem
M. Jarolímkem (č.j. 79/2014)
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle nového obč. zákoníku s panem J.
Sosnovcem, M. Sosnovcem, P. Lejnarovou a M. Skoblovou (č.j. 78/2014)
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí směnnou dle nového obč. zákoníku
s panem V. Ryndou (č.j. 77/2014)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy:
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle nového obč. zákoníku s panem M.
Jarolímkem (č.j. 79/2014)
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle nového obč. zákoníku s panem
J. Sosnovcem, M. Sosnovcem, P. Lejnarovou a M. Skoblovou (č.j. 78/2014)
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnnou dle nového obč. zákoníku
s panem V. Ryndou (č.j. 77/2014). ZO pověřuje starostu k podepsání smluv.

7.2. Realizace stavby „Nedrahovické Podhájí – chodník“. Starosta obce zahájil zajišťování
podkladů pro stavební povolení pro výše uvedenou stavbu. Ta je v projektu rozdělena na 2
fáze, přičemž první by bylo možné začít realizovat (část z Kamenice ke hrázi rybníka
v Podhájí- rozpočet dle projektu cca 746.000,- Kč). Starosta po zjištění současných možností
dotací a po jednání s místostarostou navrhuje realizovat stavbu z prostředků obce (detail
stavby v příloze).
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Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy realizaci stavby „Nedrahovické Podhájí –
chodník“ – Etapa I. Pověřuje starostu k učinění potřebných kroků.

7.3. Obec zahajuje projekt Obnova návsi v osadě Úklid. Na základě výběrového řízení ze
dne 03.02.2014 komise vybrala jako realizátora firmu P. Čapek. Starosta navrhuje podepsat
SOD s touto firmou. Náklady akce 309.638,- Kč, z toho dotace z MAS Sedlčansko 80%, tj.
247.710,- Kč (dle podané žádosti o dotaci).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy SOD s firmou P. Čapek, která bude realizovat
projekt Obnova návsi v osadě Úklid.

7.4. Starosta obce na základě předchozích jednání zastupitelstva a po jednání s občany
Nedrahovic dne 26.2.2014 navrhuje částečnou změnu projektu kanalizace v Nedrahovicích.
Změna spočívá ve zrušení jednotlivých tl. čerp. stanic u nemovitostí a jejich nahrazení
gravitační kanalizací. Splašky by tím pádem byly svedeny gravitačně do jedné společné tlak.
čerp. stanice v nejnižším bodě obce Nedrahovice a odtud čerpány tlakově na ČOV v Jesenici.
Bude se jednat o projekt „Splašková kanalizace Nedrahovice“, jehož součástí bude PD pro ÚŘ
a SP, dále PD pro provedení stavby a tendrová dokumentace. Cena projektu 203.038,- Kč –
kanaliazace, 35.090,- Kč - vodovod (rozpočty v příloze). Celkem 238.128,- Kč.

Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 1 hlas ZDRŽEL SE : 0 hlasů
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy vypracování projektů „Splašková kanalizace
Nedrahovice“ a „Vodovod Nedrahovice“, jehož součástí bude PD pro ÚŘ a SP, dále PD pro
provedení stavby a tendrová dokumentace. Pověřuje starostu k učinění potřebných kroků.

7.5. Starosta obce oslovil SDH Nedrahovice v souvislosti s možností čerpání dotace na stavbu
– přístřešku na návsi v Nedrahovicích. Žadatelem by bylo SDH. Členové SDH se k žádosti a
případné realizaci vyslovili kladně. Starosta obce předkládá kalkulaci nákladů projektu a
navrhuje podání žádosti s tím, že by se obec na projektu podílela (příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy možnost podání žádosti u ROP Střední Čechy
na akci „Nedrahovice náves – přístřešek s posezením“, kterou by podal SDH Nedrahovice.
Obec se bude podílet na spolufinancování případné dotace a podpoří SDH.

8. Vodní hospodářství
Viz bod 7.3.

9. Diskuse, různé
10. Návrh usnesení
Usnesení vyplývá z jednání ZO na základě tohoto zápisu. Usnesení je součástí tohoto
zápisu.

11. Závěr
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Březnové zasedání roku 2014 proběhne v pondělí 24.3. 2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru
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

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:50 hodin.

OU v Nedrahovicích dne 06.03. 2014

Digitálně podepsal Mgr. Čestmír
Sosnovec
DN: cn=Mgr. Čestmír Sosnovec,
o=Obec Nedrahovice, ou=Obec,
email=nedrahovice@volny.cz, c=CZ
Datum: 2014.03.07 12:27:45 +01'00'

………………………………………………..

……..……………………………………

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. J. Štemberk
2. J. Neužil

Zpracování zápisu:
Vyvěšeno:

.2013
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Vl. Vejvoda
Sejmuto:

.2013
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