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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  18.11.2015 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 18.11.2015 

 

Termín: středa 18.11.2015 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích 

 

 

Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 

 

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 na OÚ v Nedrahovicích. 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jana 

Štemberková, Petra Hlaváčková, David Hrma, Jiří Neužil 

Omluveni: Václav Cháb 
 

Účast občanů obce:  1 
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. 
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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., 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. 

11/2015 ze dne 18.11. 2015 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 10/2015 

 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 5.408.000,- Kč 

 Starosta obce po dohodě s firmou realizující stavbu kanalizace podal žádost na MZe o 

přesun části dotace (1 mil Kč) z roku 2016 do roku 2015. 

 Probíhají plánované úpravy návsi kolem kapličky v Radči 

 Starosta absolvoval jednání se zástupci firmy RPA (poradenská agentura – dotace), viz 

propagační materiály 

 DS – Souhlas s užíváním stavby (SÚ Petrovice) – manželé Zemánkovi 
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 Poděkování SDH Nedrahovice za brigádu pro obec (14.11.2015) 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1.Realizátor pozemkových úprav v obci Nechvalice a obec Nechvalice požádali o 

podpis Dohody o změně obecní hranice dle § 31 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 

357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Dle této Dohody se: 
 

 
Obec Nedrahovice a Obec Nechvalice dohodly, že bude provedena změna 

obecní hranice mezi katastrálním územím Křemenice a katastrálním územím 

Kamenice u Nedrahovic. Změny budou provedeny dle přiložené dokumentace. 

Nově navržená hranice řeší nahrazení dosavadní pohyblivé hranice pevnou 

hranicí a to následovně: Parcely přecházející z k.ú. Kamenice u Nedrahovic do 

k.ú Křemenice: 

p.č. 479– celá parcela (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené) o výměře 1153 m2, LV 461 

p.č. 480– celá parcela (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo 

upravené) o výměře 896 m2, LV 461 (vše viz příloha). 

 

 

 

 

 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy uzavření Dohody o změně obecní hranice dle 

§ 31 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Dle této Dohody 

pozemky p.č. 479– celá parcela (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) 

o výměře 1153 m2, LV 461 a  p.č. 480– celá parcela (vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené) o výměře 896 m2, LV 461 přecházející z k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

do k.ú. Křemenice. ZO pověřuje starostu k podepsání Dohody. 

 

 

 

6.2. Na základě žádosti Zhotovitele akcí „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu 

Nedrahovice“ a „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“ navrhuje starosta 

obce posunutí termínu dokončení obou akcí, dle aktualizovaného Finančního a 
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časového harmonogramu zaslaného e-mailem dne 2.11.2015. Dokončení akcí se 

Dodatky ke SOD posouvá oproti původní SOD na 24.6.2016. ZO pověřuje starostu 

k podepsání  Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 206/2015 - „Splašková kanalizace a 

rozšíření vodovodu Nedrahovice“ a  Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 401/2015 - 

„Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“ (viz příloha). 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy posunutí termínu dokončení akcí „Splašková 

kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice“ a „Vodovodní a kanalizační přípojky 

Nedrahovice“.  ZO pověřuje starostu k podepsání  Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 206/2015 

- „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice“ a  Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 401/2015 - „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“. 

 

 

6.3.Starosta obce obdržel bližší informaci k plánovanému projektu Krčínova 

cyklostezka. Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR s 

potřebnými podklady. O náklady se budou dělit zúčastněné obce rovným dílem 

(Sedlčany, Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice, Sedlec-Prčice). Zastupitelstvo 

obce schválilo účast na projektu usnesením č.7/2015. Náklady dle SOD uzavřené 

mezi SOS a Aloisem Paličkou činí 271.420,-Kč SOD (viz příloha). 

 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zapojení obce do financování projektu 

Krčínova cyklostezka podle upřesněných informací starosty. Konkrétně se jedná o uhrazení 

části nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro DUR (ing. Alois Palička). 

Náklady se rozdělí mezi dotčené obce rovným dílem. 

 

 

6.4. Ochrana fauny ČR o.p.s. podala žádost o finanční příspěvek na činnost pro rok 

2016 (viz příloha) 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 2 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy příspěvek pro Ochranu fauny ČR o.p.s. ve 

výši 2.000,- Kč. 
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6.5. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o finanční dar ve výši 4.000,- Kč na nákup hraček pro 

děti MŠ. 

 

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

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy finanční dar ve výši 4.000,- Kč na nákup hraček 

pro děti MŠ Jesenice. 

 

6.6. Starosta obce navrhuje ……………. samovýrobu dřeva v obecním lese (Kostelík u Radče), 

kde je třeba provést prořezávku bříz, které stíní borovicím a smrkům. Dle usnesení z února 

2014 je cena listnatého dřeva stanovena na 340,-Kč/m3. Tato nabídka je druhou a 

poslední kompenzací za pomoc při zemních pracích při budování dětského hřiště a plochy 

na kontejnery v Boru. 

 

 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy samovýrobu dřeva v obecním lese (Kostelík u 

Radče) ………………………….. jako kompenzací za pomoc při zemních pracích při 

budování dětského hřiště a plochy na kontejnery v Boru. 
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7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 v jednotlivých položkách, mj. 

  

(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. 11/2015 

 

 

 

 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 

 Probíhají stavební práce na kanalizaci v Nedrahovicích (přípojky směr Jesenice, hl. řad 

na návsi před Nedroplastem, zahájení úseku od ČS) 

 9.11.2015 zahájila další práce 2. parta (úsek od pí. Bečvářové ke hřišti) 

 Podána třetí žádost (druhá proplacena z MZe a uhrazena dodavateli) o proplacení 

faktury za provedené práci na projektu kanalizace (viz příloha) 

 Zápis k KD z 2.11.2015 v příloze (prostavěnost, termíny ad) 

 Diskuse k instalaci vodoměrných šachet (10.000,- / 1ks) 
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9.  Diskuse, různé 
 

 

 Nový notebook a dataprojektor – poděkování D. Hrmovi 

 MAS Sedlčansko – překlenovací období, varianta členství obce v MAS (12.000,- Kč) 

 Světla VO – změna času 

 Prodej obecní Avie 

 

 

 

10. Návrh usnesení 

  
 

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

 

 

11. Závěr zasedání 
 

Prosincové zasedání zastupitelstva proběhne dne 16. prosince 2015 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:50 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. P. Hlaváčková 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 
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