
Obec Nedrahovice 
 

Zasedání ZO 18. 03. 2015 Stránka 1 
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.03. 

2015 v 20 hodin 

Termín: středa 18.03.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru   

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2015: 

 

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 na OÚ v Nedrahovicích 

 

       

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Čestmír Sosnovec, David Hrma, Vladimír Pešta, 
Petra Hlaváčková, Jana Štemberková, Václav Cháb 

             Omluveni:  Vladimír Vejvoda, Jiří Neužil, Jiří Vacek, 
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           Účast občanů obce :  4                         

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  P. Hlaváčková 

                 2. J. Štemberková 

            Zpracování zápisu:                    D. Hrma 

 

 

          Výsledek hlasování:   PRO : 6  hlasů   PROTI : 0  hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 6   hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu 

 

 

 

 

3. Schválení programu zasedání  

             Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 

- byl podán návrh na doplnění programu 

Do bodu 7 byl podán návrh na doplnění: 

Bod 7.9., 7.10., 7.11., 7.12.,  

 

          Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy program  zasedání zastupitelstva obce č. 

03/2015 ze dne 18. 03. 2015 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení  
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- Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva 

 

 

5. Rozpočtové opatření č. 03/2015 

 

- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2015 v jednotlivých položkách (příloha č.1 

tohoto zápisu) 

 

          Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů   ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č. 03/2015 

 

 

 

6. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

- Stav účtu obce cca: 4.396.000,- Kč 

- DS – SÚ Petrovice – ÚR – sjezd – Nedrahovice, poplatek 20.000,- Kč (dělení 

pozemků, ÚR), (příloha) 

- DS – OS Litoměřice – žádost o informace k vybrané osobě (viz příloha) 

- Ohlášení oprav budovy č.p. 1 v Radči – střešní krytina, omítky apod. 

- Situace kolem VtE Vysoká-Mezné (veřejná schůze Jesenice, petice občanů ad.) 

- Starosta podepsal smlouvu se Středoč. krajem na poskytnutí financí na krytí 

nákladů spojených s povodněmi 2013 (Fond solidarity EU), obec získá cca 

60.000,- Kč 

- Starosta jedná s Povodím Vltavy o spolufinancování rekonstrukce propustku 

v Radči 

- Ohlášení stavby – stavební úpravy u st. 27 v k.ú. Bor u Sedlčan (Pilíkovi – 

Úklid) 

- Na účet obce připsána dotace na projekt v Úklidu a povodňové škody (Fond 

solidarity) 

 

 

7. Body k projednání a hlasování 

 

7.1.   Starosta obce připravuje na základě probíhajícího zpracování projektu na rekonstrukci 

propustku v Radči žádost o dotaci, kterou bude možné podat na Středočeský 

kraj do Středočeského Povodňového fondu na rok 2015. Dotace se bude týkat 

úhrad nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně 

(Investiční náklady určené na rekonstrukci vodního díla, rozpočet stavby cca 

1.300.000,- Kč – 10% by činilo 130.000,-).  
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Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj 

do Středočeského Povodňového fondu na rok 2015. Dotace se bude týkat 

úhrad nákladů spojených s úpravou vodního díla zhoršujícím průběh povodně 

(Investiční náklady určené na rekonstrukci vodního díla). Zastupitelstvo se 

zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 10%. 

 

 

 

  7.2. Starosta obce připravuje žádost o dotaci, kterou bude možné podat na Středočeský 

kraj do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2015. Dotace se bude týkat 

úhrad nákladů spojených s pořízením nové výpočetní a audiovizuální techniky pro obecní 

knihovnu (oblast podpory obecních knihoven). Předpokládané náklady 52.000,- Kč. 

Spoluúčast obce 20% - 10.400,- Kč. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj 

do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na rok 2015 (oblast podpory obecních 

knihoven). Zastupitelstvo se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální 

výši 20%. 

 

 

7.3. Starosta obce připravuje žádost o dotaci, kterou bude možné podat na 

Středočeský kraj do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 

2015. Dotace se bude týkat úhrad části nákladů spojených s realizací projektu 

Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice (Vodohospodářská 

infrastruktura – realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací 

napojených na ČOV, žádaná dotace cca 1.800.000,- Kč) 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podání žádosti o dotaci na 

Středočeský kraj do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 

2015. Dotace se bude týkat úhrad části nákladů spojených s realizací projektu 

Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice (Vodohospodářská 

infrastruktura – realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací 

napojených na ČOV). Zastupitelstvo se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu 

obce v minimální výši 5%. 

 

 

7.4. Žádost ZŠ a MŠ Jesenice o příspěvek na plavání dětí ve školním roce 2014-

2015 ve výši 4.634,- (28 dětí po 165,50,- Kč).  

 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy žádost ZŠ a MŠ Jesenice o příspěvek na 

plavání dětí ve školním roce 2014-2015 ve výši 4.634,-.  

 

 

 

7.5. ZS Kosova Hora předložila Dohodu o směně užívaných pozemků mezi ZS 

Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) a třetí 

osobou (nový uživatel) na pozemky p.č. 860/1 (část – 2.057 m2) a 860/30 (3.239 m2) 

v k.ú. Rovina 

 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy Dohodu o směně užívaných pozemků 

mezi ZS Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) 
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a třetí osobou (nový uživatel) na pozemky p.č. 860/1 (část – 2.057 m2) a 860/30 

(3.239 m2) v k.ú. Rovina 

 

7.6. ZS Kosova Hora předložila Dohodu o směně užívaných pozemků mezi ZS 

Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) a třetí 

osobou (nový uživatel) na pozemky p.č. 127/6 (část – 4.391 m2) a 127/5 (183 m2) 

v k.ú. Bor u Sedlčan. 

 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy Dohodu o směně užívaných pozemků 

mezi ZS Kosova Hora (uživatel-nájemce), obcí Nedrahovice (vlastník a pronajímatel) 

a třetí osobou (nový uživatel) na pozemky p.č. 127/6 (část – 4.391 m2) a 127/5 (183 

m2) v k.ú. Bor u Sedlčan. 

 

 

7.7. Obec Petrovice nabízí účast na tradiční akci „Petrovické řezbování“ (zaměřeno 

letos na na téma J. Krčín), v jehož rámci by obec mohla získat dřevěnou sochu 

v hodnotě do 10.000,- Kč. Tu by obec mohla využít jako součást veřejných ploch 

 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 0 hlasů   PROTI : 6 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce neschválilo 6 hlasy účast na tradiční akci „Petrovické 

řezbování“ (zaměřeno letos na na téma J. Krčín), v jehož rámci by obec mohla získat 

dřevěnou sochu v hodnotě do 10.000,- Kč. 

 

7.8. Firma CBS – Malované mapy s.r.o.  nabízí obci malované mapy pro prezentaci 

regionu Příbram se zákresem a popisem tří památek obce. V ceně 16.990,- Kč je 5 ks 

map (rozměr 150x100cm), 300 ks skládacích map (zmenšenina malované mapy), 

letecké snímky obce ad. Za cenu 7.500,- Kč lze také zakoupit masivní dřevěný stojan 

na mapu (cena vč. instalace). Viz příloha. 
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Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy zakoupení malovaných map od firmy CBS – 

Malované mapy s.r.o. pro prezentaci regionu Příbramska se zákresem a popisem tří památek 

obce Nedrahovice. Cena 5 ks map a 300 ks skládacích map činí 16.990,- Kč.  ZO schvaluje 

zakoupení 1 ks masivního dřevěného stojan na tuto mapu v ceně 7.500,- Kč (vč. montáže) 

 

 

 

7.9. V nejbližší době bude vyhlášen dotační titul, ve kterém je mimo jiné šance 

získat pro obec elektronické mluvící sirény (dají se ovládat na dálku, mají několik 

druhů signálů a dají se použít jako obecní rozhlas). Inicioval P. Halada, starosta 

Kamýku n. Vltavou 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy 

 

7.10. MMR zaslalo obci Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Kamenice – oprava 

mostku (EDS 117D914003785). Náklady akce 397.345,- Kč, dotace 327.345,- Kč, 

podíl obce 70.320,- Kč. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce za výše 

uvedených podmínek a pověřuje starostu k podepsání Rozhodnutí 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy podepsání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na akci Kamenice – oprava mostku, která bude převážně financována 

z prostředků MMR. Pověřuje starostu k podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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7.11. Starosta obce navrhuje, aby obec ve spolupráci s občanským sdružením 

Sumiko uspořádala zájezd pro rodiče s dětmi z obce do zábavního centra Mirákulum u 

Milotic u Lysé n. Labem. Obec by hradila cestovné za autobus, sdružení by zdarma 

celou akci zorganizovalo. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy uspořádání zájezdu pro rodiče s dětmi z 

obce do zábavního centra Mirákulum u  Lysé n. Labem. Obec by hradila cestovné za 

autobus 

 

7.12. V souvislosti s blížící se realizací stavby kanalizace a vodovodu je třeba zadat 

vypracování projektu pro zajištění soupisu prací stavby „Nedrahovice, přípojky 

vodovodu a splaškové kanalizace-veřejné části“ v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách v platném znění. Projekt by vypracoval ing. Ureš (zhotovitel 

celé PD) za cenu 24.079,- Kč vč. DPH. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy vypracování projektu pro zajištění soupisu 

prací stavby „Nedrahovice, přípojky vodovodu a splaškové kanalizace-veřejné části“ 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 

 

 

7.13. Zastupitelstvo obce projednalo možnost zakoupení obecního traktůrku v ceně 

do 125.000,- na údržbu obecních ploch. 

 

Výsledek hlasování:   PRO : 6 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy zakoupení obecního traktůrku v ceně do 

125.000,-. 
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8. Vodní hospodářství 

 

- výběrové řízení na realizátora akce Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu 

proběhlo, vítězem se stala firma VAK SERVIS z Klatov s nejlevnější 

nabídkou (12.644.447,- Kč), s firmou bude podepsána SOD a následně 

starosta podá žádost o evidenci akce, registraci akce a poskytnutí fin. 

prostředků z Min. zemědělství. 

- přípojky 

 

9. Diskuse, různé 

 

- Obecní traktůrek 

- záruka mapy 

- proplacení školení pro 2 členy SDH Kamenice 

 

10. Návrh usnesení 

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

zápisu. 

 

 

11. Závěr 

 

Dubnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 22. dubna 2015 v hasičárně v Kamenici. 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:00 hodin. 

Hasičárna Bor dne 18. 03. 2015       

 

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

     Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta       Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1.  P. Hlaváčková 

                 2. J. Štemberková 

            Zpracování zápisu:                    D. Hrma 

 

Pozn.: Kurzívou jsou uvedeny body doručené po zveřejnění pozvánky na ÚD a jsou doplněním 

programu zasedání Z. 
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