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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 18.08. 

2015 v 20 hodin 

Termín: úterý 18.08.2015 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na srpen 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 na OÚ V Nedrahovicích. 

 

       

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, 

Vladimír Vejvoda, Jana Štemberková, Václav Cháb, Petra 

Hlaváčková, David Hrma 
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             Omluveni:  Jiří Neužil 

 

 

           Účast občanů obce :  5                       Hosté : 0 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1. P. Hlaváčková 

                 2. J. Štemberková 

            Zpracování zápisu:                       D. Hrma 

 

 

          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 6 byl podán návrh na doplnění: bod 6.2., 6.3.  

………………………………………………………………… 

 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 

08/2015 ze dne 18.08. 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: 5.098.000,- Kč 

- Starosta obce obdržel informace o vývoji mapy na náves v Nedrahovicích. 

Více na http://malovanemapy.cz/pribramskomapa.jpg (internet) 

- SMS informovalo obec o plánovaném projektu (2016) Min. zemědělství o 

dotačním titulu, který bude zaměřen na zlepšení stavu nerybochovných obecních 

rybníků a vodních nádrží. Starosta odeslal přehled vytypovaných obecních vodních 

ploch 

- DS – MÚ Sedlčany - oznámení o zahájení vodoprávního a stavebního řízení na 

ČOV – Papežovi, Nedrahovice 18 

- Podle neoficiální informace obec nezískala ani jednu dotaci na Středočeském 

kraji  

- Starosta poprvé jednal s majitelem firmy Esox o možném odkoupení pozemku 

97/1 v k.ú. Nedrahovice, k dohodě zatím nedošlo, jednání budou pokračovat 

- Starosta obce podal žádost o dělení pozemku p.č. 121/4 v k.ú. Nedrahovice 

- DS – obvodní báňský úřad – vydal usnesení pro povolení trhacích prací při 

stavbě kanalizace v Nedrahovicích 

- DS – odročení dražby na neurčito (Třešňák Daniel) z důvodu nedoručení draž. 

Vyhlášky všem účastníkům. 

- DS – SÚ Petrovice – změna stavby před jejím dokončením – dojírna Kamenice 

– ZS Kosova Hora 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

6.1.    Obec Nedrahovice nabízí k prodeji starý křovinořez. Zastupitelstvo obce souhlasí s jeho 

prodejem za cenu minimálně 800,- Kč. 

 

 

http://malovanemapy.cz/pribramskomapa.jpg
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Výsledek hlasování:   PRO : 8 hlasů   PROTI : 0 hlasů  ZDRŽEL SE : 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy prodej starého křovinořezu za cenu 

minimálně 800,- Kč. 

 

 

 

6.2.   Starosta obce obdržel Smlouvu o dílo na stavební a vodohospodářské dílo „Vodovodní a 

kanalizační přípojky Nedrahovice“. Smlouva je podepsána ze strany vítězné firmy, která bude 

dílo realizovat (VAK Servis Klatovy). Cena zakázky v rozsahu prací dle oceněného výkazu 

výměr po výběrovém řízení činí 2.380.944,02 Kč bez DPH (2.880.942,26,- Kč s DPH). 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy Smlouvu o dílo na stavební a 

vodohospodářské dílo „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“. ZO pověřuje 

starostu k podepsání této SOD. 

 

6.3.  Starosta obce navrhuje zakoupení počítačového vybavení (notebook, dataprojektor, 

Office a příslušenství) za účelem zajištění chodu úřadu (konání zastupitelstev, voleb, dalších 

akcí pořádaných především obcí). Žádost obce o dotaci na toto vybavení u Středočeského 

kraje byla zamítnuta Současné vybavení, které je v soukromém vlastnictví starosty a které 

obec využívá bezplatně 5 let, je staré a nevyhovující. Celková cena nového pc vybavení 

nepřekročí 52.000,- Kč (podrobný rozpočet v příloze). 

 

 

 

 

Usnesení:  Bude řešeno na příštím zastupitelstvu. 
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7. Rozpočtové opatření č. 08/2015 

 

- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2015 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. 08/2015 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

- Probíhají stavební práce na kanalizaci v Nedrahovicích (směr Nové Dvory) 

 

 

9. Diskuse, různé 

 

 

 

 

10. Návrh usnesení 

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

zápisu. 

 

 

 

 

11. Závěr 

 

Zářijové zasedání zastupitelstva proběhne dne 23. září 2015 v hasičárně v Boru  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:14 hodin. 

OU Nedrahovice 
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…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          1. P. Hlaváčková 

                 2. J. Štemberková 

            Zpracování zápisu:                       Vl. Vejvoda 
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