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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 23.03.2016

Termín: středa 23.03.2016 od 20 hodin, hasičárna Kamenice

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 v hasičárně v Kamenici
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Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, David Hrma,
Jana Štemberková

Omluveni: Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, Václav Cháb
Účast občanů obce: 3
Hosté: 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. Vl. Vejvoda

Zpracování zápisu:

D. Hrma

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

Zastupitelstvo obce schválilo 6 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
…………………………………………………………………

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.
03/2016 ze dne 23.03. 2016 v předložené podobě.
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4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 2/2016

5. Informace starosty, došlá pošta



Stav účtu obce cca: 6.120.000,- Kč



Přehled nákladů spojených s provozováním vodovodu v Nedrahovicích 2011-2015
(viz příloha)



DS – MÚ Sedlčany – Rozhodnutí o povolení vyčištění koryta od sedimentů
(Libíňského potoka)



DS – SÚ Petrovice - souhlas s ohlášenou změnou užívání stavby - se změnou užívání
části objektu Kamenice čp. 16 (část stodoly) na pozemku parc. č. st. 19 v k.ú.
Kamenice u Nedrahovic, obci Nedrahovice na zámečnickou dílnu (P- Dlouhý)



Proběhl audit hospodaření obce za rok 2015 – bez závad



DS – MÚ Sedlčany – odvod za vynětí ze ZPF (chodník N. Podhájí)



DS – MÚ Sedlčany – most Rudolec – zahájení vodopr. řízení



ČEZ – přerušení dodávky elektřiny 13.4.2016 v dolní části Nedrahovic (viz
www.nedrahovice.cz)



DS – SÚ Petrovice – zahájení ÚŘ – vrtaná studna – Šťovíčkovi, Trkov (viz příloha)



DS – KÚ – zapsání pozemku 46/8 v kú Kamenice!!!



Na valné hromadě SOS se prezentoval spolek MaPa – pomoc seniorům – leták (na webu
www.spolekmapa.cz nebo na https://www.facebook.com/spolekmapa)
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6. Body k projednání a hlasování

6.1. Obec Nedrahovice zveřejnila podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout pozemek 121/1 (ttp, 6211 m2) v
katastrálním území Nedrahovice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. Pozemek
bude pronajat za pachtovné ve výši 3.000,- Kč/rok/ha. Záměr obce pronajmout tento
pozemek byl řádně vyvěšen na ÚD (29.2.2016-16.3.2016)

Výsledek hlasování: PRO: 5 hlasů, PROTI: 1 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pěti hlasy pronajmutí pozemku 121/1 (ttp,
6211 m2) v katastrálním území Nedrahovice, který je zapsán na listu vlastnictví
10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram.
Pozemek bude pronajat Zemědělské společnosti Kosova Hora za pachtovné ve výši
3.000,- Kč/rok/ha.

6.2. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč na
konání lyžařského výcviku (pro žáky z obce Nedrahovice).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč
na konání lyžařského výcviku (pro žáky z obce Nedrahovice).
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Obec obdržela výzvu k provedení výchovného řezu a probírky v porostech na
pozemcích 204/3, 28 a 29 v k.ú. Radeč u Nedrahovic, dále výzvu k vytěžení smrků napadených
kůrovcem na pozemku 204/3 v k.ú. Radeč u Nedrahovic. Starosta navrhuje nabídnout dřevo z
těchto zásahů na samovýrobu občanům obce (cena 150,-Kč/m3, viz ZO 19.2.2014)
6.3.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy prodej dřeva na samovýrobu občanům
obce. Dřevo pochází z výchovných zásahů na pozemcích 204/3, 28 a 29 v k.ú. Radeč u
Nedrahovic (cena 150,-Kč/m3, viz ZO 19.2.2014).

6.4. Starosta obdržel žádost o dar od SDH Bor na pořádání posezení v hasičárně v Boru
v rámci Masopustu 2016. Výše daru 3.000,- Kč (viz příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy finanční dar pro SDH Bor ve výši
3.000,- Kč za uspořádání Masopustu 2016.

6.5.Starosta obdržel žádost rodičů o uspořádání zájezdu do parku Mirákulum pro rodiče
a děti z obce. Obec by hradila autobus (cca 10.000,-), vstup účastníci (130,-Kč na
osobu nad 90 cm). Termín – květen 2016.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy uspořádání zájezdu do parku Mirákulum
pro rodiče a děti z obce v květnu 2016.
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7. Schválení rozpočtového opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2016 (leden nebylo žádné) v jednotlivých položkách,
mj.
(příloha č.1 tohoto zápisu)

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č. 02/2016 (březen)

8. Vodní hospodářství


7.3. 2016 zahájena jarní fáze prací na kanalizaci a vodovodu



Proběhla další schůze s občany Nedrahovic k tématu kanalizace



Vodné a stočné 2016



Dnes probíhají kamerové zkoušky a čištění kanaliz. potrubí (1. SčV)

9. Diskuse, různé


Juraj Vanya podal žádost o odkoupení části pozemků 380/1 a 380/2 v k.ú. Bor u
Sedlčan. Jedná se o pozemky na Rudolci, které bezprostředně sousedí s jeho
nemovitostí. Uvažovaná plocha činí cca 139 m2 (příloha).



Mas – dotace 2014-2020 (programové rámce 2014-2020)



GP – Nedrahovické Podhájí – návrh řešení odkoupení pozemků od obce (příloha)



Pozemek Vl. Vejvody u propustku u Radče – rozšíření vjezdu



Prodloužení účelové komunikace Radeč



Dopravní značení, pozor děti, Bor
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10.

Návrh usnesení

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

11.

Závěr zasedání

Dubnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 27. dubna 2016 na OÚ v Nedrahovicích

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:00 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

1. Vl. Pešta
2. Vl. Vejvoda

Zpracování zápisu:

D. Hrma

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Čestmír Čestmír
Sosnovec
Sosnov Datum:
2016.03.24
08:40:39 +01'00'
ec

23.03.2016

