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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 16.12.2015

Termín: středa 16.12.2015 od 20 hodin, hasičárna Bor

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 v hasičárně v Boru
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Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jana Štemberková, Petra
Hlaváčková, David Hrma, Jiří Neužil, Václav Cháb
Omluveni: Jiří Vacek,
Účast občanů obce: 9
Hosté:

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:

1. V. Vejvoda
2. J. Neužil

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 6.7., 6.8.,
…………………………………………………………………

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.
12/2015 ze dne 16.12. 2015 v předložené podobě.

4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 11/2015

5. Informace starosty, došlá pošta



Stav účtu obce cca: 5.434.000,- Kč



DS – SÚ Petrovice – stavební úpravy v areálu ZS Kosova Hora, středisko
Nedrahovice (silážní jámy, kravín Kamenice – viz příloha)



DS – SÚ Petrovice – stavební úpravy v areálu ZS Kosova Hora – souhlas s předč.
užíváním stavby – čekárna dojírny v kravíně v Kamenici



Starosta odeslal žádost o vyčištění koryt Sedl a Lib potoka na Povodí Vltavy (viz
příloha)



Poštou dorazilo soudní rozhodnutí o zbavení svéprávnosti ………………………
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OÚ vydal povolení na provozování VHP v hospodě v Nedrahovicích na rok 2016



Starosta odeslal dopis senátorovi ing. Burianovi se žádostí o podporu navýšení RUD
ve prospěch obcí (nejen krajů jak navrhla PS ČR), hlasování v Senátu všechny návrhy
příznivé pro obce v této souvislosti zamítlo (především díky hlasům ČSSD a ANO –
ani jeden z přítomných zástupců těchto subjektů nehlasoval pro)



SÚ Petrovice – souhlas s užíváním stavby …………………………..



Starosta potvrdil ………………………..místo podnikání v Kamenici



Starosta žádá členy inventarizační komise o provedení inventury obecního majetku



Provádí se kácení a výsadba nových dřevin kolem Sedleckého potoka, pokácené dřeviny budou
seštěpkovány



Podle vyjádření p. M. Páva z Povodí Vltavy dojde v lednu 2016 k vyčištění části koryt
Libíňského a Sedleckého potoka (viz žádost)



Obec navštívil obchodní zástupce firmy LIKA – prapory, pamětní mince, odznaky, poháry,
kopie soch

6. Body k projednání a hlasování

6.1.Sokol Jesenice podal žádost o dotaci v roce 2015. Požadovaná částka 10.000,- Kč.
Dotace bude poskytnuta prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 1 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy poskytnutí dotace pro rok 2015 pro Sokol
Jesenice ve výši 10.000,- Kč

6.2. Starosta seznámil členy stavební komise (členy zastupitelstva) na jednání dne
18.11.2015 od 19 h se stavem budování kanalizace a rozšíření vodovodu. Z důvodu
efektivnosti stavby a zachování adekvátního stavu místních komunikací v
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budoucnosti, a na základě žádostí občanů, navrhl rozšíření stavby „Vodovodní a
kanalizační přípojky“ o nové přípojky, které nebyly součástí projektu. Konkrétně se
jednalo o vodovodní přípojku k čp. 68 (vp 18), kanalizační přípojky k pozemku p.č.
459/4 (kp57) a p.č. 92/9 (kp 58), vše kú Nedrahovice.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozšíření stavby „Vodovodní a
kanalizační přípojky“ o nové přípojky, které nebyly součástí projektu. Konkrétně se
jednalo o vodovodní přípojku k čp. 68 (vp 18), kanalizační přípojky k pozemku p.č.
459/4 (kp57) a p.č. 92/9 (kp 58), vše kú Nedrahovice.

6.3.Atelier projektování inženýrských staveb sro (APIS), zplnomocněný investorem
stavby (Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje) zaslal obci
projektovou dokumentaci ve stupni stavební řízení ve věci „II/120 Rudolec,
rekonstrukce propustku“. Žádá o odsouhlasení formy výpůjčky dočasný zábor o
výměře 487 m2 pozemku p.č. 378/53 v k.ú. Bor u Sedlčan (viz příloha).

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy dočasný zábor formou výpůjčky pro Atelier
projektování inženýrských staveb sro (APIS), zplnomocněný investorem stavby (Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje) plochy 487m2 z pozemku p.č. 378/53 v k.ú. Bor
u Sedlčan z důvodu opravy místního propustku („II/120 Rudolec, rekonstrukce propustku“).

Na základě vyhlášení zákona č 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích vyvěsil starosta obce nové znění OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6.4.
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy znění nové OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

6.5. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k odkoupení pozemek

p.č. 317/17 v kú Nedrahovické Podhájí (ostatní plocha, 136m2) za cenu 3.000,- Kč
(cca 22,-Kč/m2).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy odkoupení pozemku p.č. 317/17 v kú
Nedrahovické Podhájí (ostatní plocha, 136m2) za cenu 3.000,- Kč od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.

6.6.Starosta obce zaslal v průběhu listopadu zastupitelům k připomínkování návrh
rozpočtu obce na rok 2016. Nebyly podány připomínky. Rozpočet je koncipován
jako schodkový z důvodu financování stavby vodovodu a kanalizace. Příjmy obce v
roce 2016: 8.500.000,- Kč, výdaje obce v roce 2016: 13.000.000,- Kč. Vyvěšeno
dne 30.11.2015, svěšeno dne 15.12. 2015 (viz příloha). Schodek rozpočtu je kryt
přebytkem rozpočtu minulých let.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy schodkový rozpočet obce Nedrahovice
na rok 2016. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem rozpočtu minulých let.
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6.7. SDH Nedrahovice předložilo žádost s přílohami o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok
2015 ve výši 9.704,- Kč. Detaily v příloze.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy neinvestiční dotaci pro SDH Nedrahovice pro
rok 2015 ve výši 9.704,- Kč

6.8. SDH Bor předložilo žádost s přílohami o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2015 ve
výši 27.449,- Kč. Detaily v příloze.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy neinvestiční dotaci pro SDH Bor pro rok 2015
ve výši 27.449,- Kč.

7. Schválení rozpočtového opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015 v jednotlivých položkách, mj.
-

Bioodpady
(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. 12/2015
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8. Vodní hospodářství


Na žádost rodiny Durkačových došlo ke změně trasy kp 37 (hlavní šachta navíc stejně
neměla vstup pro přípojku)



Vzhledem k dostatečnému spádu u kp 36 (Ješutovi) bylo upuštěno od realizace tlakové
jímky, vše lze provést ve spádové variantě.



Provedené práce za rok 2015 v příloze. Na zbytek roku 2015 a leden, únor 2016 plánuje
firma VAK Klatovy technologickou přestávku, zahájení prací v roce 2016 je plánováno
na březen



Starosta podal další žádost o proplacení dotace na kanalizace (4.) a vodovod (2.),
finance dorazily na účet obce, obec uhradila faktury



Přehled financování stavby v roce 2015 v příloze



firma VAK Klatovy provedla úklid obce před technologickou přestávkou stavby
kanalizace, práce pro letošní rok ukončeny



Starosta požádal MZe o přesun vlastních fin. prostředků obce při realizaci akce
vodovodu a kanalizace z roku 2015 do roku 2016

9. Diskuse, různé



Prodej obecní Avie



Diskuse kolem návrhu zákona o předkupním právu pro uživatele pozemků

10.

Návrh usnesení

Usnesení vyplývá z jednání ZO na základě tohoto zápisu. Usnesení je součástí tohoto zápisu.
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11.

Závěr zasedání

Lednové zasedání zastupitelstva proběhne dne 20. ledna 2016 na OÚ v Nedrahovicích

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:00 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. V. Vejvoda
2. J. Neužil

Zpracování zápisu:

D. Hrma
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