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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného 

dne 05.11. 2014 v 20 hodin 

Termín: středa 05.11.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích   

 

 

1. Úvod 

Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec 

přivítáním všech přítomných na OÚ v Nedrahovicích 

       

Účast nově zvolených zastupitelů:  

Přítomni:  Vladimír Pešta, Jiří Neužil, Čestmír Sosnovec, Jana 

Štemberková, Jiří Vacek, Petra Hlaváčková, Vladimír 

Vejvoda, Václav Cháb, David Hrma 

             Omluveni:  0 

 

 

 

           Účast občanů obce :  9                        Hosté : 0 

 

Zvolení zastupitelé Jiří Soběslavský a Pavel Koucký podali písemnou rezignaci na 

post zastupitele obce Nedrahovice. Dalším náhradníkem, který postoupil na post 

zastupitele je tedy David Hrma. 

 

 

 

 

 

1.1.   Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva (viz příloha zápisu) 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, 

že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

Předsedající přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ A jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Zároveň si 

všichni převzali osvědčení o zvolení do ZO. 



Obec Nedrahovice 
 

Ustavující zasedání ZO 05.11. 2014 Stránka 2 
 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  Vl. Pešta 

                 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 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na říjen 2014: 

 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí::  

1. Zahájení zasedání. Úvod. 

1.1.  Složení slibu nově zvolených zastupitelů 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu zasedání 

4. Hlasování  

4.1. Hlasování pro určení počtu místostarostů 

4.2. Hlasování pro určení počtu uvolněných členů zastupitelstva 
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4.3. Způsob volby nového starosty a nového místostarosty obce 

4.4. Volba starosty obce 

4.5. Volba místostarosty obce 

4.6. Volba složení kontrolního výboru a jeho předsedy 

4.7. Volba složení finančního výboru a jeho předsedy 

4.8. Volba členů kontrolního výboru 

4.9. Volba členů finančního výboru 

4.10. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva 

4.11. Volba složení, předsedy a členů stavební komise 

5. Schválení rozpočtového opatření  

6. Kontrola usnesení z jednání posledního ZO 

7. Informace starosty, došlá pošta 

       8. Body k hlasování 

      9. Vodní hospodářství 

10. Diskuse, různé 

      11. Návrh usnesení 

      12. Závěr zasedání 

 

 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce č. 1/2014 ze dne 05.11.2014 v předložené podobě. 
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4. HLASOVÁNÍ 

 

4.1.  Hlasování pro určení počtu místostarostů 

Stávající starosta obce navrhl, aby byl zvolen jeden místostarosta. 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy, že bude volen 1 místostarosta. 

 

 

 

4.2. Hlasování pro určení počtu uvolněných členů zastupitelstva 

  

Stávající starosta obce navrhl, aby byl zvolen 1 uvolněný zastupitel v ZO, konkrétně 

nově zvolený starosta obce. Stejně tomu tak bylo v předešlých letech. 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy volbu 1 dlouhodobě uvolněného 

zastupitele z řad ZO -  nově zvoleného starosty obce Nedrahovice 

 

 

 

4.3. Způsob volby nového starosty a nového místostarosty obce 

Stávající starosta obce navrhl, aby bylo voleno veřejně – aklamací.  

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy, že volba nového starosty a místostarosty 

proběhne veřejně – aklamací. 
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4.4. Volba starosty obce 

 

Stávající starosta obce vznesl dotaz na návrh kandidátů na funkci dlouhodobě uvolněného 

starosty. Navrženi byli: Čestmír Sosnovec (navrhovatel Čestmír Sosnovec) 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy do funkce dlouhodobě uvolněného starosty 

obce Nedrahovice pana Mgr. Čestmíra Sosnovce. 

 

 

Nově zvolený starosta pokračoval ve vedení zasedání ZO. 

 

 

4.5. Volba místostarosty obce 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl do funkce neuvolněného místostarosty obce 

Nedrahovice pana Jiřího Vacka.  

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy do funkce neuvolněného 

místostarosty obce Nedrahovice pana Jiřího Vacka.  

 

 

 

 

 

4.6. Volba kontrolního výboru 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl, aby KV byl jako doposud tříčlenný, do funkce 

předsedy kontrolního výboru navrhl p. Vladimíra Peštu 

 

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

 



Obec Nedrahovice 
 

Ustavující zasedání ZO 05.11. 2014 Stránka 6 
 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy, že kontrolní výbor bude tříčlenný, 

do funkce předsedy schválilo p. Vladimíra Peštu 

 

 

 

 

4.7. Volba finančního výboru 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl, aby FV byl jako doposud tříčlenný, do funkce 

předsedy kontrolního výboru navrhl pana Vladimíra Vejvodu. 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy, že finanční výbor bude tříčlenný, 

do funkce předsedy kontrolního výboru pana Vladimíra Vejvodu. 

 

 

 

 

 

4.8. Volba členů KV 

Nově zvolený předseda KV navrhl, aby se členy KV stali: Jana Štemberková, David 

Hrma 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy, že členy kontrolního výboru budou Jana 

Štemberková, David Hrma 

 

 

4.9. Volba členů finančního výboru 

Nově zvolený předseda FV navrhl, aby se členy FV stali: Jiří Neužil, Petra 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy, že členy finančního výboru budou  

Jiří Neužil, Petra Hlaváčková 

 

 

 

 

 

4.10. Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva 

Nově zvolený starosta obce předložil návrh měsíčních odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva obce. Odměny budou stejné jako v minulém období, v dosavadní výši, 

dle platných předpisů. 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy výši měsíčních odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva obce: 

Neuvolněný místostarosta:  -  7.140,- Kč od 5.11.2014 

Neuvolnění zastupitelé:   - maximální částka dle nařízení vlády z 18.12. 2013, 

příloha 37/2003 Sb. – 460,- Kč + členství ve výborech, komisích 220,- Kč. Celková odměna 

tedy 680,- Kč od 5.11.2014. 

 

 

4.11. Volba stavební komise 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl, aby SK byla jako doposud tříčlenná, do funkce 

předsedy stavební komise navrhl pana Václava Chába, členy Jiřího Vacka, Vladimíra 

Peštu. 

 

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

 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy, že stavební komise bude tříčlenná, do 

funkce předsedy stavební komise navrhl pana Václava Chába, členy Jiřího Vacka, Vladimíra 

Peštu. 
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5. Rozpočtové opatření č. 12/2014 

 

-    vysvětlení termínu RO nově zvoleným členům zastupitelstva 

- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014 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. 12/2014 

 

 

 

6.  Kontrola usnesení z jednání posledního zastupitelstva 

 

- Viz příloha 

- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 

 

 

 

 

7. Informace starosty, došlá pošta 

 

- Seznámení zastupitelů s platnými OZV, jednacím řádem ZO (připomínky 

k němu budou projednány na příštím ZO, upozornění na- omlouvání neúčasti, 

dodržování zásad vedení jednání ad.) 

- Stav účtu obce cca: 4.601.000,- Kč 

- Informace o probíhající realizaci chodníku do Podhájí (komplikace s terénem  

→  podmáčená místa → úprava projektu) 

- DS – SÚ Petrovice – souhlas s dělením pozemku p.č. 31 v k.ú. Kamenice u 

Nedrahovic, obci Nedrahovice 

- DS – dodatečné povolení stavby „Pštrosí farma“ p. M. Jonáka v Nedrahovicích 

- Provedení průzk. geolog. vrtu (ing. J. Fryč) na pozemku p.č. 618/2 v k.ú. 

Nedrahovice za účelem zjištění možnosti vybudování vrtané studny (U 

Novodvoráku) 

- DS – SÚ Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky z 

obecných požadavků na využívání území (odstupové vzdálenosti – J. Vanya, 

Rudolec, viz příloha) 

- Provedena oprava dešťové kanalizace v Kamenici, cena 91.300,- Kč 

- DS – SÚ Petrovice - Oznámení o zahájení územního řízení -  výsledkem bude 

vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků a staveb a o změně využití 

území – změně druhu pozemků parc. č. st. 75, parc. č. 269/1 a 269/3 v k.ú. a 

obci Nedrahovice“ 
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- Starosta zahájil realizaci VŘ za účelem výběru zhotovitele stavby Splašková 

kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice 

- DS - SÚ Petrovice -  Oznámení o zahájení společného územního a stavebního 

řízení -  žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení na stavbu:  

a) „rodinného domu na pozemcích parc. č. st. 19/1 a 147/1 v k.ú. Bor u 

Sedlčan, obci Nedrahovice“ 

b) „hospodářské budovy (příslušenství RD) na pozemku parc. č. 146 v k.ú. 

Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice“. 

 

- DS – UPZSVVM - pozemková parcela č. 317/17 o výměře 136 m2 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v kú  Nedrahovické Podhájí a obci 

Nedrahovice – pozemek bude možné převést na obec (viz příloha) 

- Probíhá realizace stavby chodníku do Podhájí (vícepráce) 

- Ukončen projekt Obnova návsi v osadě Úklid (viz bod 8.) 

- Proběhlo veřejné bruslení pro občany obce Nedrahovice, pozitivní ohlas, dále 

viz bod 8 

- Obec Nedrahovice získala dotaci z MMR na opravu mostku v Kamenici 

- 29.11. 2014 proběhne na OÚ v Nedrahovicích tradiční Vánoční motání pro 

maminky s dětmi (tvorba vánoční výzdoby). Začátek 13 hodin. 

 

 

 

 

8. Body k projednání a hlasování 

 

8.1. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů 

a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 

250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. 

Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. 

listopadu 2014 do 15:00. 

Starosta obce vzhledem k příznivým poměrům souvisejících s podmínkami MZe 

(např. cena v přepočtu na ekvivalentního obyvatele, probíhající VŘ ad.) navrhuje 

podání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu v obci Nedrahovice. Tato žádost 

nezavazuje obec k přijetí případné dotace. 

 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy podání žádosti o dotaci na dokončení 

vodovodu v Nedrahovicích v rámci výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na 

Ministerstvu zemědělství. ZO vyzývá starostu, aby se pokusil připravit všechny nutné 

podklady a žádost podal (viz příloha). 

 

8.2.  Byla dokončena akce „Obnova návsi v osadě Úklid“ financovaná 

z obecního rozpočtu a dotace získané u MAS Sedlčansko. V průběhu projektu se 

objevily komplikace se zpevňováním terénu a bylo třeba použít větší množství 

drceného kamene, než bylo počítáno v projektu, Vznikly tak vícepráce v hodnotě 

14.254,- Kč. Starosta žádá zastupitelstvo o jejich schválení. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uhrazení nákladů za vícepráce vzniklých 

v rámci projektu „Obnova návsi v osadě Úklid“ ve výši 14.254,- Kč.  

 

8.3. Dne 26.10.2014 proběhlo veřejné bruslení pro občany obce Nedrahovic. 

Vzhledem k velkému zájmu a možnosti dalšího využití zimního stadionu pro naše 

občany starosta předkládá návrh dalšího financování této volnočasové aktivity. Obec 

by hradila ještě 4x ledovou plochu (cca 1x měsíčně v průběhu zimy, náklady na 1 

neděli 2.200,- Kč) 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uhrazení pronájmu ledové plochy 

v Sedlčanech pro občany obce Nedrahovice. 

 

8.4. Region Sedlčansko, o.p.s. získal na Středočeském kraji dotaci na herní prvky 

pro cyklotrasy v našem regionu. Obec Nedrahovice požádala v rámci tohoto projektu o 

2 herní prvky v hodnotě 32.000,-Kč (prosinec 2013), které budou naistalovány 

v Nedrahovicích a Úklidu. Spoluúčast obce na této dotaci činí 2.927,- Kč. 

Výsledek hlasování:   PRO : 9 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy uhrazení spoluúčasti 2.927,- Kč na dotaci 

k projektu „Kdo si hraje nezlobí“ podaný Regionem Sedlčansko, o.p.s. (2 herní prvky 

v katastrech obce Nedrahovice) 

 

8.5. Sbor dobrovolných hasičů v Boru žádá Obec Nedrahovice o finanční dar ve 

výši 20.000,- Kč na obnovu zázemí kuchyně v hasičské zbrojnici v Boru.  

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  9  hlasy o finanční dar pro SDH Bor ve výši 20.000,- 

Kč 

 

8.6.      Sbor dobrovolných hasičů v Boru žádá Obec Nedrahovice o zakoupení 2 ks 

kompletů vycházkových stejnokrojů a o doplnění současných stejnokrojů o nášivky a 

odznaky. Celková cena nákupu činí cca 13.000,-. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  9  hlasy nákup 2 ks kompletů pro SDH Bor, 

celková cena 13.000,- Kč 

 

 

8.7. MŠ Jesenice podala žádost o příspěvek na vánoční nákup hraček pro děti. 

Jedná se o částku 4.000,- Kč. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  9 hlasy finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč 

na vánoční nákup hraček pro děti MŠ Jesenice. 

 

 

 



Obec Nedrahovice 
 

Ustavující zasedání ZO 05.11. 2014 Stránka 12 
 

9. Vodní hospodářství 

 

 

- Dle informací z MZe je v současnosti možné žádat také o dotaci na dokončení 

vodovodu (rozhodnuto dle bodu 8.1 – Body k projednání a hlasování) 

- Probíhá VŘ na výběr realizátora stavby kanalizace v Nedrahovicích – firma 

Evord provedla Oznámení předběžných informací odeslaný dne 30/10/2014 k 

vyhlášení „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice“, které 

bylo dne 31.10.2014 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 

- Starosta obce na příštím zasedání navrhne zadání projektu na přípojky ke 

kanalizaci 

 

 

10. Diskuse, různé 

 

-řešení místní komunikace a obecního prostranství okolo kapličky v Radči 

 

 

11. Návrh usnesení 

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

zápisu. 

 

 

 

12. Závěr 

 

 

Prosincové zasedání ZO proběhne dne 17.12. 2014 v hasičárně v Boru 

 

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 



Obec Nedrahovice 
 

Ustavující zasedání ZO 05.11. 2014 Stránka 13 
 

                                  10)  Návrh usnesení 

                                  11) Závěr zasedání 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:05 hodin. 

OÚ Nedrahovice dne 05. 11. 2014  

 

 

     …………………………………                  ………………………………… 

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  Vl. Pešta 

                 2. J. Neužil 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 

 

 

Vyvěšeno:   .2014     Sejmuto: .2014  
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