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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 

ve 20 hodin 

Termín: středa 23.09.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích   

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na září 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 OU v Nedrahovicích 

 

       

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Josef Štemberk, Jana Kardová, Čestmír Sosnovec,  

Jiří Soběslavský, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Josef 

Šťastný, Jiří Neužil 
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             Omluveni:  Jiří Vacek 

 

 

           Účast občanů obce :  0                       Hosté : 0 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Kardová 

                 2. J. Štemberk 

            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. 

10/2014 ze dne 23. 09. 2014 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení  

 

- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 
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5. Rozpočtové opatření č. 10/2014 

 

- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 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. 10/2014 

 

 

 

6. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

- Stav účtu obce cca: 4.796.000,- Kč 

 

 

- DS -  Oznámení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Splašková 

kanalizace Nedrahovice“, SÚ Petrovice 

 

- Podána žádost o změnu stavby před dokončením na stavbu „Splašková 

kanalizace Nedrahovice“ (obec Nedrahovice) 

 

- DS – oznámeno zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, na 

stavbu „Splašková kanalizace Nedrahovice“ (MÚ Sedlčany) 

 

 

- DS -  Oznámení o územních rozhodnutí a vydání stavebního povolení na 

stavbu „Nedrahovické Podhájí – Chodník“, SÚ Petrovice 

 

- DS – oznámení o zahájení  společného řízení o vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení na stavbu: „chléva pro skot v žíru, I. etapa na 

pozemcích parc.č. 406/1, 406/3, 414/41, 414/51, 414/53 a st. 34 v k.ú. 

Nedrahovice“, SÚ Petrovice,  (M. Švagr) 

 

- DS - Oznámení o udělení kolaudačního souhlasu ke stavbě: „stavebních úprav 

rodinného domu čp. 6 v Rudolci a podnikatelských prostor, tj. truhlářské 

dílny a provozovny kadeřnictví na pozemcích parc. číslo st. 28/1 (původně 

parc. č. 28), parc. č. 380/6 a 380/7 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci 

Nedrahovice“,SÚ Petrovice (P. Roškot, Rudolec) 
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- DS – vydáno rozhodnutí o umístění stavby stavbu „Vrtaná studna“ R. Rynda, 

(Kamenice) (SÚ Petrovice) 

 

- DS – Úřad pro zast. st.v.v.m. oznamuje vlastnictví pozemků pod místními 

komunikacemi (viz příloha) 

 

- DS – oznámeno rozhodnutí o povolení k nakládání s podzemními vodami, vydání SP 

  (MÚ Sedlčany), M. Sosnovec, Kamenice (viz příloha) 

 

- DS -   

- Probíhá úprava plochy za obecní stodolou (viz foto v příloze) 

- Proběhl dětský den v Kamenici, obec děkuje SDH Kamenice za jeho 

uspořádání 

- Proběhl dětský den v Boru, obec děkuje SDH Bor za jeho uspořádání 

- Proběhl křest knihy o sakrálních stavbách Nedrahovicka v Městské knihovně 

v Sedlčanech 

- Proběhla Mše sv. u kapličky v Kamenici, svěcení výše uvedené knihy a celé 

nově upravené návsi 

 

 

 

 

7. Body k projednání a hlasování 

 

7.1.   Pan M. Švagr z Nedrahovic podal žádost o pronajmutí pozemku p.č. 515/3 v k.ú. 

Jesenice u Sedlčan, který je v majetku obce. Výměra pozemku činí 2.846 m2. Nabízené 

nájemné 3000,- Kč / ha. (viz příloha). 

 

 

7.2. Starosta obce vyvěsil po předchozím projednání v zastupitelstvu záměr prodat část 

obecního pozemku 619/1 v k.ú. Nedrahovice označenou v geometrickém plánu č. 389-

112/2014 vypracovaném Jaroslavem Hadravou, Purkyňova 394, Příbram III. Část nemovitosti je 

v geometrickém plánu označena novým p.č. 619/16 a má plochu 141 m2.  Vyvěšeno 29.8.2014, 

svěšeno 15.9.2014.  

 

Výsledek hlasování:   PRO : 8 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  8 hlasy záměr prodat část obecního pozemku 619/1 

v k.ú. Nedrahovice označenou v geometrickém plánu č. 389-112/2014 vypracovaném Jaroslavem 

Hadravou, Purkyňova 394, Příbram III. Část nemovitosti je v geometrickém plánu označena novým 

p.č. 619/16 a má plochu 141 m2. Cena za 1m2 činí 50,- Kč. 

 

7.3.  Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením č. 007-11/2014/ZK ze dne 

28.04.2014 schválilo přidělení dotací z Fondů Středočeského kraje pro rok 2014. Žádost obce 

Nedrahovice HAS/SDH/016684/2014 podaná do Středočeského Fondu podpory 

dobrovolných hasičů a složek IZS byla schválena jako Podpora obnovy techniky, výzbroje a 

výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Celkové náklady v žádosti činí 190.687,- Kč, 

z toho 50.000,- Kč tvoří spoluúčast obce a 140.687,- Kč tvoří dotace ze Středočeského kraje 

(73,779% z celkových nákladů). Starosta obce navrhuje souhlas s přijetím dotace. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy přijetí dotace z Fondů Středočeského kraje 

pro rok 2014. Žádost obce Nedrahovice HAS/SDH/016684/2014 podaná do Středočeského 

Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS byla schválena jako Podpora obnovy 

techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Celkové náklady v žádosti 

činí 190.687,- Kč, z toho 50.000,- Kč tvoří spoluúčast obce a 140.687,- Kč tvoří dotace ze 

Středočeského kraje (73,779% z celkových nákladů). 

 

 

7.4.     SDH Bor žádá o finanční dar ve výši 2.000 Kč (slovy dvatisícekorun) na pořádání 

dětského dne 20.9.2014.  

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy  finanční dar ve výši 2.000 Kč pro SDH Bor 

na dětský den, který proběhl 20.9.2014 
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8. Vodní hospodářství 

 

- Starosta jednal se zástupci České spořitelny a.s., o možných podmínkách úvěru 

při případném čerpání úvěru na stavbu „Splašková kanalizace Nedrahovice“ 

(příloha) 

 

- PIK-Vítek, projektová a inženýrská kancelář Vítek zaslala Středočeskému kraji 

doporučení ke schválení obcí zaslané žádosti o změnu PRVKUK (kanalizace) 

 

 

9. Diskuse, různé 

 

- Poděkování zastupitelům J. Štemberkovi a J. Šťastnému a J. Kardové za 

zastupitelskou práci pro obec Nedrahovice. Všichni tři již nebudou 

kandidovat do zastupitelstva obce Nedrahovice. 

 

- Rekapitulace činnosti ZO v letech 2010-2014 (viz příloha) 

 

 

10. Návrh usnesení 

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

zápisu. 

 

 

 

11. Závěr 

 

 

První zasedání nového zastupitelstva proběhne v řádném termínu po vyhlášení výsledků voleb na 

OÚ v Nedrahovicích. Čas a termín bude vyhlášen na ÚD obce Nedrahovice. 

 

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 
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   7)  Body k hlasování 

                                    8) Vodní hospodářství 

 9) Diskuse, různé 

                                  10)  Návrh usnesení 

                                  11) Závěr zasedání 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:45 hodin. 

OU v Nedrahovicích dne 23. 09. 2014      

  

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

        Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  J. Kardová 

                 2. J. Štemberk 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

 

 

Vyvěšeno:   .2014     Sejmuto: .2014  

      


