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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.01.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 20.01.2016 

 

Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice 

 

 

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, Petra 

Hlaváčková, David Hrma, Jiří Neužil, Václav Cháb 

Omluveni: Jana Štemberková 
 

Účast občanů obce:  6 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Pešta 

    2. V. Cháb 

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 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 

………………………………………………………………… 

 

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

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

01/2016 ze dne 20.01. 2016 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 12/2015 

 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 5.820.000,- Kč 

 DS – KÚ přijal návrh na vklad pozemku p.č. 288/3 v k.ú. N. Podhájí do vlastnictví 

obce Nedrahovice (chodník) 

 DS – KÚ přijal návrh na vklad pozemku p.č. 121/6 v k.ú. Nedrahovice do vlastnictví 

manželů Jarolímkových (prodej od obce Nedrahovice) 

 DS – firma Eurospeed v zastoupení firmy ČEZ zaslala informaci o provádění 

prořezávek pod vedeními EE v katastrech obce (leden-červen 2016) 

 Krčínova cyklotrasa – probíhá zaměřování, tvorba projektu 
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6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Svaz diabetiků, ÚO Sedlčany podal žádost o dar na činnost v roce 2016. 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy poskytnutí daru pro rok 2016 pro Svaz diabetiků, 

ÚO Sedlčany ve výši 1.000,- Kč. 

 

 

 

6.2. Starosta obdržel žádost pana …………………. o připojení na obecní vodovod a 

kanalizaci. Starosta po projednání na MÚ v Sedlčanech (prosinec 2015), na MZe a 

s projektantem ing. Urešem ověřil možnost realizace této změny projektu a navrhuje 

schválení žádosti. 

  

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozšíření stavby „Vodovodní a 

kanalizační přípojky“ a „Tlaková kanalizace obec Nedrahovice“ o vodovodní a 

kanalizační přípojku k čp. Nedrahovice …….. 

 

 

 

6.3. DS byla doručena informace o opakované dražbě nemovitostí p.č. st 9 (zastavěná 

plocha- 267 m2) a p.č. 21 (zahrada – 331 m2) v k.ú. Nedrahovické Podhájí (viz 

příloha). Cena nemovitostí činí 74.000,- Kč, minimální vklad činí 37.000,- Kč. 

Elektronická dražba bude zahájena 26.1.2015 v 10:00 hod. 
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Výsledek hlasování: PRO: 0 hlasů, PROTI: 8 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce neschválilo 8 hlasy účast v  elektronické dražbě o nemovitosti 

nemovitostí p.č. st 9 (zastavěná plocha- 267 m2) a p.č. 21 (zahrada – 331 m2) v k.ú. 

Nedrahovické Podhájí. 

 

 

 

6.4.  Občané regionu se zajímají o možnost získání stavební parcely u Dlouhého 

rybníka. Dle variant navržených ing. Veselým jsou reálné 2 varianty, které by bylo možné 

uskutečnit. K prodeji pozemků je třeba stanovit cenu za m2. Zastupitelstvo obce zároveň musí 

rozhodnout, kterou variantu by chtělo realizovat. 

 

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

Usnesení:  bez usnesení, bude řešeno na příštím zasedání 

 

 

 

6.5.  Firma ČEZ Distribuce,as, zastoupená firmou Energon Dobříš, sro, Průmyslová 

1665, 263 01 Dobříš, IČ 25727362 zaslala obci Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

stavby IV-12-6016332/1 Nedrahovické Podhájí, v.v NN pro p.č. 402/8. Úplata ve prospěch 

obce činí 1.000,- Kč. 
 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 

stavby IV-12-6016332/1 Nedrahovické Podhájí, v.v NN pro p.č. 402/8. ZO pověřuje starostu k 

podepsání Smlouvy. 

 

 

6.6.Starosta na základě žádosti pana M. Papeže, Nedrahovice 18 o připojení na obecní 

kanalizaci a vodovod zjišťoval možnosti jeho realizace. MÚ Sedlčany vydá na 

základě projektu od ing. Ureše Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. 



6 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.01.2016 

Toto Rozhodnutí bude nezbytným podkladem pro změnu projektu pro Min. 

zemědělství, které ji povolí (předběžně projednáno 7.1.2016 v Praze). V případě 

vodovodu dojde k přesunu v rámci projektu (nezvýší se celkové náklady v rámci 

celé akce), u kanalizace se bude jednat o tlakovou kanalizaci (náklady zatím nelze 

přesně stanovit), žadatel tedy nebude realizovat vlastní ČOV (na kterou již má SP), 

ale připojí se na obecní kanalizaci. Další podmínky jsou stejné jako u všech ostatních 

občanů). 

Je nutné zadat vypracování projektu na tuto akci. Nabídka ing. Ureše činí 5.000,- 

Kč bez DPH (viz e-mail v příloze). 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy připojení č.p. Nedrahovice 18 na 

obecní kanalizaci a vodovod v rámci probíhající stavby vodovodu a kanalizace. ZO 

dále schvaluje zadání projektu na připojení Nedrahovice čp 18 ing. Urešovi. 

 

 

 

6.7.  Starosta obce připravuje žádost o dotaci, kterou bude možné podat na Středočeský 

kraj do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2016. Dotace 

se bude týkat úhrad části nákladů spojených s realizací projektu Splašková 

kanalizace a rozšíření vodovodu Nedrahovice (Vodohospodářská infrastruktura – 

realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na 

ČOV, žádaná dotace cca 800.000,- Kč (17%), předpokládané náklady 3.800.000,- 

Kč). 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podání žádosti o dotaci na Středočeský 

kraj do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2016. Dotace se 

bude týkat úhrad části nákladů spojených s realizací projektu Splašková kanalizace a 

rozšíření vodovodu Nedrahovice (Vodohospodářská infrastruktura – realizace čistíren 

odpadních vod, intenzifikací ČOV a kanalizací napojených na ČOV). Obec se zavazuje 
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ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% uznatelných nákladů 

akce/projektu. 

 

 

6.8. Starosta obce připravuje žádost o dotaci, kterou bude možné podat na Středočeský 

kraj do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického zadání „Program 

obnovy venkova“. Jedná se o instalaci nové autobusové zastávky na Rudolci a vybudování 

betonové plochy pod kontejnery. Odhadované náklady akce 145.000,- Kč, dotace 95.000,- 

(65%), spoluúčast 50.000,-.  Obec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu 

obce v minimální výši 5% uznatelných nákladů akce/projektu. 

 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy podání žádosti o dotaci na 

Středočeský kraj do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v rámci Tematického 

zadání „Program obnovy venkova“. Obec se zavazuje ke spolufinancování akce z 

rozpočtu obce v minimální výši 5% uznatelných nákladů akce/projektu. 

 

 

6.9. Starosta obce připravuje žádost o dotaci, kterou bude možné podat na Středočeský 

kraj do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2016. 

Součástí žádosti je i závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 5% z 

uznatelných nákladů akce/projektu (hasičské přilby – 9 ks, náklady projektu cca 100.000.,- 

Kč, navrhovaná spoluúčast 10%). 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8. hlasy podání žádosti o dotaci na 

Středočeský kraj do Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

na rok 2016. Obec se zavazuje ke spolufinancování akce z rozpočtu obce v minimální výši 

5% z uznatelných nákladů akce/projektu 



8 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.01.2016 

6.10. Starosta obce po jednání s npor. Ing. Petrem Hronem z HZS Sedlčany předkládá 

návrh na zrušení JPO V Kamenice a JPO V Bor. SDH Kamenice a SDH Bor budou 

i nadále fungovat, stejně jako SDH Nedrahovice, jako spolky. Jako zásahová 

jednotka však bude uváděna již pouze JPO V Nedrahovice (členy této jednotky jsou 

vždy 3 členové každého SDH). Důvodem jsou vysoké finanční a dokladové nároky 

(vybavení, školení, prohlídky, připravenost ad.) 

 

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

 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zrušení JPO V Kamenice a JPO V Bor. Pověřuje 

starostu k napsání žádosti o zrušení jednotek. 

 

 

6.11. Žádost MŠ Jesenice o příspěvek na dětský karneval 5.3.2016 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy dar  ve výši 1.500,- pro MŠ Jesenice na 

pořádání dětského karnevalu. 

 

 

6.12. Žádost SDH Nedrahovice o navýšení hodinové sazby za brigády pro všechny 

SDH, ze 70 Kč/hod na 80 Kč/hod 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy navýšení hodinové sazby za brigády pro 

všechny SDH obce, ze 70 Kč/hod na 80 Kč/hod. 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2016 v jednotlivých položkách, mj. 

(příloha č.1 tohoto zápisu) 
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Výsledek hlasování: PRO: …. hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: bez hlasování, bez rozpočtového opatření 

 

 

 

 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 

 Na žádost…………………….. starosta řeší možnost připojení na kanalizaci a vodovod 

(SÚ, projektant, MZe) 

 Starosta vypořádává nutné doklady k dotaci (vypořádání se SR za 2015, příprava roku 2016 ad.) 

 Diskuse k tématu vodné a stočné (ročenka MZe v příloze) 

 Příprava jednání s občany Nedrahovic (konec ledna, únor 2016) 

 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 

 Prodej obecní Avie 

 Starosta připravuje podklady pro výstavbu nové autobusové zastávky na Rudolci, 

diskuse, které firmy poptat 

 Pozvánka na masopust 

 Trasa autobusu v 15:50 ze Sedlce – změna trasy 
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10. Návrh usnesení 

  
 

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

 

 

11. Závěr zasedání 
 

Únorové zasedání zastupitelstva proběhne dne 24. února 2016 v hasičárně v Boru ve 20:00. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:20 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Pešta 

    2. V. Cháb 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 


