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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 24.02.2016

Termín: středa 24.02.2016 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 na OÚ V Nedrahovicích
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Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, Petra Hlaváčková, David Hrma,
Jiří Neužil, Václav Cháb, Jana Štemberková
Omluveni: Vladimír Vejvoda
Účast občanů obce: 12
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 6.4., 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.
02/2016 ze dne 24.02. 2016 v předložené podobě.

4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 1/2016

5. Informace starosty, došlá pošta



Stav účtu obce cca: 5.976.000,- Kč



Starosta absolvoval jednání na MZe ohledně možnosti získání podpory na odbahnění
obecních rybníků



Po schůzce se zástupci Povodí Vltavy na Rudolci dne 29.1.2016 za účelem čištění
koryta Libíňského a Sedleckého potoka bylo uvedeno, že Povodí V. provede úpravy v
průběhu léta-podzimu 2016



DS – město Sedlčany zahájilo projednávání čištění koryta Libíňského potoka



DS – kú zapsal pozemek 317/17 v kú N. Podhájí do majetku obce
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Starosta zaslal do RSK Středočeského kraje plánované projekty obce Nedrahovice na
roky 2014-2020



Starosta kontaktoval firmu Asekol (elektroodpady) a zjišťoval možnost instalace
kontejneru v obci (příloha), diskuse



Poděkování SDH Bor za vytvoření zázemí pro Masopust 2016 a za provedenou
brigádu na Rudolci

6. Body k projednání a hlasování

6.1. Žádost Spolku LUNGTA, Dlouhá 2, 110 00 Praha 1 o vyvěšení vlajky Tibetu dne
10.3.2016 v rámci akce Vlajka pro Tibet 2016.

Výsledek hlasování: PRO: 5 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 3 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy zapojení do akce Vlajka pro Tibet
2016.

6.1. Starosta obdržel nabídku od HS Nedrahovice Jesenice na poskytnutí finančního
daru ve prospěch obce ve výši 20.000,- Kč. Navrhuje dar přijmout.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy přijmout finanční dar ve výši 20.000,Kč od HS Nedrahovice Jesenice. ZO pověřuje starostu k podepsání darovací smlouvy.
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6.2. IV-Nakladatelství s.r.o., pobočka Plzeň, Boettingerova 2716/18a, 320 00 Plzeň,

telefonicky poptávalo finanční podporu na tisk nové brožury pro děti (viz příloha).
Jedná se o nakladatelství vydávající preventivní publikace, které jsou určeny pro
různé cílové skupiny obyvatel, upozorňuje na možná nebezpečí hrozící v současné
společnosti, ať už se jedná o bezpečnost silničního provozu, práci s internetem nebo
nejrůznější formy kriminality. Publikace se neprodávají, jsou zdarma. Více na
http://www.iv-group.info/cz_iv/. Požadovaná podpora dle volby, nejméně 6.490,Kč (viz ceník v příloze)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo 8 hlasy finanční podporu brožury „Péťa potřebuje
pomoct“, kterou bude vydávat IV-Nakladatelství s.r.o., pobočka Plzeň, Boettingerova
2716/18a, 320 00 Plzeň,

6.3.
Spolek Sumiko uvažuje o podání žádosti o podporu opravy Špalova křížku v
katastru obce Nedrahovice (pozemek p.č. 623/3). Obec by tím pádem nemusela řešit finanční
záležitosti související s opravou, vše by zaštítil spolek.

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy opravu Špalova křížku v katastru obce
Nedrahovice (pozemek p.č. 623/3). Souhlasí s podáním žádosti u Nadace Via, kterou připraví
členové spolku Sumiko. Celý projekt opravy bude také řízen spolkem Sumiko.

6.4.
Starosta na základě odeslání záměrů do RSK Středočeského kraje předkládá
návrh ke změně Přílohy č. 5 (B.2. Opatření a aktivity – přehled – seznam projektů obce
Nedrahovice na období 2014-2020). Návrh doplňuje časové údaje u projektů uvedených v
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této strategii a také několik nových projektů, které se po schválení stanou součástí
Programu rozvoje obce na roky 2014 – 2020 (viz příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy novou podobu Přílohy č. 5 (B.2. Opatření
a aktivity – přehled – seznam projektů obce Nedrahovice na období 2014-2020), která je
součástí již schváleného Programu rozvoje obce na roky 2014 – 2020.

6.5. Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2016. Starosta předložil ZO přehledy cen
vodného a stočného v ČR a regionu Sedlčanska a dále cenovou kalkulaci 1. SčV pro výši
vodného a stočného pro rok 2016. ZO na základě těchto podkladů stanovuje výši vodného
pro rok 2016 na ……..,- Kč/m3 a výši stočného pro rok 2016 na …….,- Kč/m3. Celková
částka za vodné a stočné pro rok 2016 tak činí ………..,- Kč /m3. Uvedené částky jsou vč.
DPH.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy výši vodného pro rok 2016
na ……..,- Kč/m3 a výši stočného pro rok 2016 na …….,- Kč/m3. Celková částka za vodné a
stočné pro rok 2016 tak činí ………..,- Kč /m3. Uvedené částky jsou vč. DPH.

Bude řešeno na dalším zastupitelstvu

6.6. Zapojení obce do projektu Toulava – zakoupení smaltované cedule

Výsledek hlasování: PRO: 3 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 5 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo zakoupení smaltované cedule Toulava.
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7. Schválení rozpočtového opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2016 (leden nebylo žádné) 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. 01/2016 (únor)

8. Vodní hospodářství


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



Prezentace Odpady 2015 (viz příloha)
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Smaltovaná cedule Patříme k Toulavě, var 1 a var 2 (příloha)



Pozemek 515/3 kú Jesenice (nad čekárnou Nedrahovice), ttp, 2846 m2 a pozemek
121/1 kú Nedrahovice, ttp, 6211 m2 (kachňárna) ----- komu pronajmout ? 515/3 měl
M. Švagr, 121/1 má pod smlouvou také MŠ. Výpověď 5let, v případě výstavby ihned
(smlouva v příloze)



Starosta zajistil Propočet nákladů na vybudování zasíťování plánovaných parcel u
Piláku (varianta 1B – náklady)



JSDH obce – rušení JSDH Bor a Kamenice



Dotace 2016-17 pro JSDH obce (příloha)



Přehled spotřeby elektřiny obce (příloha)



Světla VO v Boru, změna času svícení

10.

Návrh usnesení

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

11.

Závěr zasedání

Březnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 23. března 2016 v Kamenici.

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:25 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. P. Hlaváčková
2. J. Štemberková

Zpracování zápisu:

D. Hrma
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