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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného
dne 21.10. 2015 v 20 hodin
Termín: středa 21.10.2015 od 20 hodin v hasičárně v Kamenici
Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na říjen 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. Zahájení zasedání
Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním všech
přítomných v hasičárně v Kamenici.

Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta,
Vladimír Vejvoda, Jana Štemberková, Václav Cháb, Petra
Hlaváčková, David Hrma, Jiří Neužil
Omluveni: 0
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Účast občanů obce : 2

Hosté : 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu:

1. V. Cháb
2. Vl. Pešta

Zpracování zápisu:

D. Hrma

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.
Byl podán návrh na doplnění programu
Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění: body 6.3., 6.4, 6.5
…………………………………………………………………
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Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.
10/2015 ze dne 21.10. 2015 v předložené podobě.

4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 9/2015

5. Informace starosty, došlá pošta



Stav účtu obce cca: 5.343.000,- Kč



Obec uhradila první faktury za kanalizaci (přípojky z vlastních prostředků, hl. řady
z dotačních – proběhl první převod mezi Mze a obcí)



Starosta konzultoval problematiku parcelace u Piláku v souvislosti s návazností
příjezdu na místní a krajskou komunikaci. Dle autora studie lze příjezd vhodně řešit
tak, aby vše odpovídalo platným předpisům (úprava nájezdu u Procházků, posunutí
značení obce Nedrahovice k mostu u potoka.



Starosta podepsal Smlouvu o bezplatném převodu pozemku 633/1 v k.ú.
Nedrahovice z UZSVM na obec Nedrahovice



Starosta se zúčastnil 2. setkání na Rudolci (viz příloha)



Proběhl dílčí audit hospodaření obce prováděný zaměstnanci Středočeského kraje.
Výsledek – bez závad (viz příloha)



Byla nainstalována 2 nová světla VO – Nedrahovice (směr Jesenice)



Na obec byly dodány tašky na třídění odpadu, všichni zájemci, kteří je chtějí
využívat, se mohou tašky vyzvednout v kanceláři OÚ. Obec poskytuje tašky
zdarma (příspěvek na stránkách obce)



Starosta upozorňuje jednotky SDH v osadách (Nedrahovice, Bor, Kamenice), že je
nutné SDH do konce roku 2015 transformovat na spolky……….



ČEZ oznámil dokončení realizace přípojného místa pro ČS kanalizace
v Nedrahovicích
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Proběhla kontrola finančního výboru (Vl. Vejvoda)



Proběhla kontrola kontrolního výboru (Vl. Pešta) – KV mj. zjistil, že ZO schválilo
výši příspěvku na kanalizaci a vodovod již v dubnu 2015



Byla dokončena instalace 2 lamp VO v Nedrahovicích a instalace osvětlení
v obecní stodole (42.752,- a 3.859,- Kč)

6. Body k projednání a hlasování
6.1. Starosta obce předkládá Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice, kterou
obec uzavírá se KSUS, oblast Benešov z důvodu stavby kanalizace
v Nedrahovicích (příloha, mail)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uzavření Smlouvy o náhradě za omezení
užívání silnice, kterou obec uzavírá se KSUS, oblast Benešov z důvodu stavby kanalizace
v Nedrahovicích. ZO pověřuje starostu k podepsání Smlouvy.

6.2.Svaz tělesně postižených ČR, MO Sedlčany podal žádost o finanční dar pro rok
2016.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy finanční dar pro rok 2016 pro Svaz tělesně
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postižených ČR, MO Sedlčany ve výši …..1.000,- Kč.

6.3.………………………podali žádost o odkoupení pozemku p.č. 121/6 odděleného
z původního pozemku p.č. 121/4 podle GP č. 393-1407004/2014. Jedná se o
pozemek zaplocený při stavbě nemovitosti žadatele. Záměr obce byl řádně
vyvěšen na ÚD obce Nedrahovice dne 16.9.2015, svěšen dne 02.10.2015

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy prodej obecního pozemku p.č. 121/6
odděleného z původního pozemku p.č. 121/4 podle GP č. 393-1407004/2014. Pozemek se
nachází v k.ú. Nedrahovice. Za cenu 50kč/m2. Záměr obce byl řádně vyvěšen na ÚD obce
Nedrahovice dne 16.9.2015, svěšen dne 02.10.2015

6.4.…………………….. dnes telefonicky požádal o možnost připojit se na obecní
vodovod. Vzhledem ke zvážení celkové situace starosta navrhuje prodloužit
trasu vodovodního řadu D formou přípojky jednocoulovou hadicí. Veškeré
náklady si hradí připojovaný subjekt. Příspěvek na investiční náklady spojené
s inženýrskou činností při realizaci přípojky k nemovitosti přispívajícího, ve
veřejné části pozemku, zůstává 5 tis. Kč.
Výsledek hlasování: PRO : 9 hlasů PROTI : 0 hlasů ZDRŽEL SE : 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy realizaci stavby Prodloužení
vodovodního řadu D formou přípojky jednocoulovou hadicí. Veškeré náklady
si hradí připojovaný subjekt. Příspěvek žadatele na investiční náklady obce
Nedrahovice spojené s inženýrskou činností při realizaci přípojky k nemovitosti
přispívajícího, ve veřejné části pozemku, zůstává 5 tis. Kč.

6.5.UZSVM nabízí k odkoupení pozemky 177/1 (1584 m2, ostatní plocha,
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neplodná půda) a 177/5 (180 m2, ostatní plocha, neplodná půda) v kú
Nedrahovice formou VŘ. Minimální cena 17.000,- Kč. Jediným kritériem je
nejvyšší nabídnutá cena. Lokalizace viz příloha.
Výsledek hlasování: PRO : 0 hlasů PROTI : 7 hlasů ZDRŽEL SE : 2
hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo 7 hlasy účast ve VŘ na koupi pozemků 177/1
(1584 m2, ostatní plocha, neplodná půda) a 177/5 (180 m2, ostatní plocha, neplodná
půda) v kú Nedrahovice.

7. Schválení rozpočtového opatření
- OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 v jednotlivých položkách, mj.

Výdaje

13.000,-

VPP

11.000,-

DPP

4.000,-

světlo stodola

5.000,-

technická kontrola vozidel obce

33.000,Příjmy

1.500,-

výpočetní technika pro obecní úřad
křovinořez

(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. 10/2015
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8. Vodní hospodářství

Probíhají stavební práce na kanalizaci v Nedrahovicích (směr Nové Dvory
dokončen vč, přípojek, směr Jesenice a směr Kardovi, Pejšovi také dokončen – bez
přípojek), probíhá stavba na úseku od kapličky k Nedroplastu



Podána druhá žádost (první proplacena z MZe a uhrazena dodavateli) o proplacení
faktury za provedené práci na projektu kanalizace (viz příloha)



Starosta zveřejnil na stránkách obce stav realizace stavby kanalizace (viz příloha)



Potvrzeno zamítnutí žádosti o dotaci na kanalizaci na Středočeském kraji



Probíhají platby od občanů



Probíhá realizace stavby směrem na Kamenici (uzavírka), dále mezi šachtami 1112 (proti Nedroplastu), všechny práce na uvedených úsecích prozatím bez trhacích
prací



Probíhají první tlakové zkoušky hlavních řadů



9. Diskuse, různé
Nový notebook a dataprojektor



Parcelace Pilák (příjezd, značení)



Sobota 28. listopadu 2015 od 13:00 na OÚ v Nedrahovicích Adventní motání



Upozornit spolek DABA na úklid po sportovních akcích



Veřejné osvětlení Bor, otočení světla



10. Návrh usnesení

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

11. Závěr zasedání
Listopadové zasedání zastupitelstva proběhne dne 18. listopadu 2015 na OÚ v
Nedrahovicích.
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Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:30 hodin.

…………………………………….…..
…………………………………….…..
Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Vacek, místostarosta

1. V. Cháb
2. Vl. Pešta

Zpracování zápisu:

D. Hrma

Mgr.
Čestmír
Sosnov
ec
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