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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 17.06. 

2015 v 20 hodin 

Termín: středa 17.06.2015 od 20 hodin v hasičárně v Boru 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na červen 2015: 

 

PPrrooggrraamm  zzaasseeddáánníí  :: 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 v hasičárně v Boru. 

 

       

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, David Hrma, 

Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jiří Neužil, Jana 

Štemberková, Václav Cháb 
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             Omluveni:  Petra Hlaváčková 

 

 

           Účast občanů obce :    5                    Hosté : 0 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1. V. Cháb 

                 2. D. Hrma 

            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 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 

 

          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: 5.051.000,- Kč 

- Vytyčovací protokol ovocného sadu v osadě Bor - …….(geodet M. Jarůšek) 

- DS – SÚ Petrovice – kolaudační souhlas …… – na stavbu pštrosí farmy na 

pozemku p.č. 92/7 v k.ú. Nedrahovice (závěrečná prohlídka stavby proběhla 

7.5.2015) 

- DS – SÚ Petrovice udělil výjimku z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve smyslu 

zmírnění limitu odstupových vzdáleností stavby: „zahradního domku na 

pozemku parc. č. 53/7 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic, obci Nedrahovice“. 

Stavba bude umístěna 0,3 m od hranice s pozemkem parc. č. 53/6 a 482/3, 

tzn., tak, jak je vyznačeno na přiloženém koordinačním snímku (………….), 

příloha 

-  DS – SÚ Petrovice udělil SP na stavbu RD (…………) 

- Realizátor opravy mostku v Kamenici předal opravený mostek dle SOD, 

nevznikly žádné vícepráce, cena dle SOD  

- Obec Nedrahovice obdržela žádost na odkoupení parcely na výstavbu RD 

(…………………) 

- DS - SÚ Petrovice vydal souhlas s dělením pozemků p.č. 149/4 a 147 v k.ú. 

Nedrahovice (………………..) dle GP 393-140704/2014 (viz příloha) 

- DS -  KÚ – převedl pozemky p.č. 236/15   630/1   630/8   633/7   633/13 

  633/20 v k.ú. Nedrahovice do vlastnictví obce 

- DS - SÚ Petrovice vydal - společný územní souhlas a souhlas s provedením 

ohlášené stavby: novostavba rodinného domu na pozemcích parc. č. 13/1 a 

13/2 420/89 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic, obci Nedrahovice (……………) 

- DS – Usnul Milan , JUDr - dražba nemovitosti zapsané na LV č. 262, 

katastrální území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram, 

ve vlastnictví-………………., podíl id. 1/4, a to: St. 9  (267m2) zastavěná 

plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nedrahovické Podhájí, čp. 15 

- DS – MÚ Sedlčany – souhlasné stanovisko – silniční propustek v osadě Radeč  

- v katastrech obce budou během letních prázdnin probíhat dětské tábory 

(prozatím nahlášeny 3) 
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6. Body k projednání a hlasování 

 

6.1.    Starosta obce navrhuje změnu Jednacího řádu (JŘ) Zastupitelstva obce Nedrahovice v § 

3 (schválen 5.9.2001), kde je uvedeno, že starosta svolává nejpozději do 10 dnů před dnem 

jednání. Změna by se týkala úpravy termínu svolávání ZO z 10 na 7 dní před jeho jednáním 

(dle zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích). Nová verze JŘ v příloze. Vyvěšeno 29.5.2015, 

svěšeno 15.6.2015. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy změnu Jednacího řádu Zastupitelstva obce 

Nedrahovice v § 3 – termín svolání jednání zastupitelstva. 

 

 

6.2.   Starosta obce provedl na základě přidělení dotace z MMR poptávku v rámci výběrového 

řízení na akci „Bor – úprava veřejného prostranství – etapa I.” Hodnotící komise ve složení 

Ing. Vl. Pešta, V. Cháb a J. Vacek zhodnotila nabídky doručené obci Nedrahovice v řádném 

termínu a navrhuje jako realizátora akce firmu TrAntoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 

Turnov. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo s vybranou firmou. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy jako realizátora akce „Bor – úprava 

veřejného prostranství – etapa I.” firmu TrAntoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním Smlouvy o dílo s vybranou firmou. 

 

 

6.3.  Firma Evord připravila podklady pro VŘ na výběr realizátora přípojek v Nedrahovicích. 

ZO schvaluje znění Výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu: „Vodovodní a 

kanalizační přípojky Nedrahovice“, veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. ZO se seznámilo se zněním 

budoucí podoby SOD na tuto akci. ZO také schvaluje složení hodnotící komise (3 členové a 1 
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náhradník) a výběr firem, které budou v rámci této akce poptány a vyhotoví svoji cenovou 

nabídku, vše v příloze. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy znění výzvy na akci Vodovodní a kanalizační 

přípojky Nedrahovice, který je přílohou zápisu jednání ZO. ZO dále schvaluje dodavatele, 

kterým bude výzva zaslána. ZO také schvaluje složení hodnotící komise (3 členové a 1 

náhradník). 

 

 

 

6.4.  ČEZ zaslal Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o připojení odběrného elektr. zařízení 

k distr. soustavě (ČS – kanalizace) na akci Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu 

Nedrahovice. Poplatek za zřízení odb místa činí 25.000,- . 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření smlouvy budoucí o připojení 

odběrného elektr. zařízení k distr. soustavě (ČS – kanalizace) na akci 

Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice. ZO pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy 

 

 

 

6.5. Starosta připravil ve spolupráci se Sedlčanskými techn. službami (na základě nově 

schválené OZV o odpadech) Smlouvu o využívání služeb Překládací stanice odpadů Sedlčany. 

ZO schvaluje tuto Smlouvu a pověřuje starostu, aby ji podepsal (podoba Smlouvy v příloze). 

 

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

 



Obec Nedrahovice 
 

Zasedání ZO 17. 06. 2015 Stránka 6 
 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření Smlouvy o využívání služeb 

Překládací stanice odpadů Sedlčany 

 

 

6.6.  Starosta obdržel potvrzení KÚ o převodu pozemků u Dlouhého rybníka ve prospěch obce 

a zároveň žádosti o zakoupení stavební parcely. Bylo by vhodné nechat zpracovat Zastavovací 

studii (rozdělení pozemků, příjezdová komunikace, ad.) specializovaným projektantem. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zpracování Zastavovací studie na pozemky u 

Dlouhého rybníka specializovaným projektantem. 

 

 

 

 

 

7. Rozpočtové opatření č. 06/2015 

 

- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2015 v jednotlivých položkách (příloha č.1 

tohoto zápisu) 

- Oplocení Bor (viz příloha) 

 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozpočtové opatření č. 06/2015 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

- Další vývoj žádosti o dotaci, stav VŘ 

- Starosta podepsal Registraci akce s Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

Tlaková kanalizace obec Nedrahovice (dotace činí 65% uznatelných 

nákladů) 

- Starosta jednal s náměstkem ŽP KÚ Středočeského kraje o možné podpoře 

realizace stavby kanalizace 
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- Podpis Rozhodnutí o dotaci na vodovod přijde v nejbližší době, čekáme na 

potřebné dokumenty z MÚ Sedlčany 

- Starosta svolal v souvislosti se zahájení realizace stavby veřejnou schůzi na 

pondělí 22.6.2015 od 20 h na OÚ Nedrahovice  

- V nejbližší době zahájí obec VŘ na výběr realizátora přípojek 

 

 

9. Diskuse, různé 

 

- Parcely u Dlouhého rybníka – cena? 

- Zadání vypracování studie na rozparcelování pozemků 

- V Boru se koná dne 27.6.2015 od 14:30 dětský den. Všichni jsou srdečně zváni 

 

 

10. Návrh usnesení 

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

zápisu. 

 

 

 

11. Závěr 

 

Červencové zasedání zastupitelstva proběhne dne 22. července 2015 v hasičárně v Kamenici  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:30 hodin. 

Hasičárna Bor 

 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:          1. V. Cháb 

                 2. D. Hrma 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 

 


