Obec Nedrahovice
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.05.
2015 ve 20 hodin
Termín: středa 20.05.2015 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na květen 2015:

Program zasedání : 1) Zahájení zasedání.
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Schválení programu zasedání
4) Kontrola usnesení
5) Informace starosty, došlá pošta
6) Body k hlasování
7) Schválení rozpočtového opatření
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, Jiří Vacek, David Hrma,
Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jiří Neužil, Petra
Hlaváčková, Jana Štemberková
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Omluveni: Václav Cháb
Účast občanů obce : 0

Hosté : 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu:

1. P. Hlaváčková
2. J. Štemberková

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.
-

byl podán návrh na doplnění programu
Do bodu 7 byl podán návrh na doplnění:
Bod 7.3, 7.4.,

Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.
05/2015 ze dne 20.05. 2015 v předložené podobě.
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4. Kontrola usnesení
-

Informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva

5. Informace starosty, došlá pošta

- Stav účtu obce cca: 4.789.000,- Kč
- DS – MÚ Sedlčany – veřejná vyhláška – změna stavby před dokončením –
vodovod Nedrahovice – zahájeno (součást žádosti o dotaci na MZe)
- Starosta podal žádost o ÚS na vodovodní a kanalizační přípojky
v Nedrahovicích (SÚ Petrovice)
- DS – SÚ Petrovice – proběhla závěrečná prohlídka stavby (Jonákovi – pštrosí
farma)
- Proběhla kontrola ze Středočeského kraje na vidimaci a legalizaci prováděnou
na OÚ – bez závad
- Starosta inicioval setkání zástupců osady Rudolec, spolku Sumiko a obce.
Setkání bylo věnováno úpravám osady v nejbližším období (viz přílohy –
zápis)
- Obec Nedrahovice uspěla se žádostí o dotaci na dětské hřiště v Boru (podáno
na MMR)
- Obec Nedrahovice obdržela proplacení dotace k žádosti Podpora
techniky…..pro SDH (podáno u Středočeského kraje)
- DS – MÚ Sedlčany vydal stavební povolení na stavbu studny – Špačkovi –
chata Nové Dvory (viz příloha)
- Proběhl podpis smluv o prodeji a nákupu pozemků (obec x Švagr M. x
Jonákovi x Z. Jonáková x hrabě Zinneberg)
- Ing. Sochorová předala Dokumentaci pro ÚR na stavbu Silniční propustek
v osadě Radeč
- SÚ Petrovice – starosta převzal územní souhlasy na vod. a kan. Přípojky
v Nedrahovicích

- V Boru pokračují postupné práce na vybudování prostoru pro kontejnery (obec
– občané)
- Proběhne oprava propustku na místní komunikaci směr Radeč
- Proběhlo asfaltování MK v Kamenici
- Hasičský záchranný sbor Středoč. kraje požádal o aktualizaci zásahové
jednotky obce
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6. Body k projednání a hlasování
6.1. Starosta obce vyvěsil novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedrahovice

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nedrahovice

6.2. Starosta obce vyvěsil novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

6.3. Starosta obce připravil po jednání s Min. zemědělství Dodatek ke SOD č. 206/2015
(kanalizace a vodovod Nedrahovice), který upřesňuje uznatelné (zařaditelné do
dotace) a neuznatelné (nezařaditelné do dotace) náklady stavby. Dodatek je
součástí podkladů Žádostí obce o přidělení dotace (viz příloha).
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Výsledek hlasování: PRO : 8 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podepsání Dodatku č.1 ke
Smlouvě o dílo č. 206/2015 uzavřené dne 08.04.2015 v Nedrahovicích

6.4. Kronikářka obce, pí H. Mašková, předložila návrh zápisu do obecní kroniky. ZO se
seznámilo s obsahem zápisu a souhlasí s jeho přepsáním do kroniky obce.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy obsah zápisu do obecní
kroniky vedené paní H. Maškovou.

7. Rozpočtové opatření č. 05/2015
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2015 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. 05/2015
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8. Vodní hospodářství
- Další vývoj žádosti o dotaci (doplňující informace v Žádostech, podpis
Dodatku, příprava VŘ na přípojky, ÚS na přípojky – podpisy obyvatel)

9. Diskuse, různé
- Mirákulum – zájezd

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

11. Závěr
Červnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 17. června 2015 v hasičárně v Boru
Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:02 hodin.
OÚ v Nedrahovicích

…………………………………….…..

Mgr.
Čestmír
Sosnovec

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Digitálně podepsal Mgr.
Čestmír Sosnovec
DN: c=CZ, o=OBEC
NEDRAHOVICE [IČ
00242802], ou=1, cn=Mgr.
Čestmír Sosnovec,
serialNumber=P258971
Datum: 2015.05.21 08:33:59
+02'00'

Jiří Vacek, místostarosta

1. P. Hlaváčková
2. J. Štemberková

Zpracování zápisu:
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