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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  27.04.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 27.04.2016 

 

Termín: středa 27.04.2016 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, David Hrma, 
Jana Štemberková, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, Václav Cháb 

Omluveni: 
 

Účast občanů obce:  3 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Neužil 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 9 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 6.4, 6.5., 6.6., 6.7., 

………………………………………………………………… 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 

04/2016 ze dne 27.04. 2016 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 3/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 5.410.000,- Kč 

 Starosta podal žádost o zřízení 2 míst VPP 

 Starosta připravuje podklady pro realizaci nové zastávky na Rudolci (nehledě na 

výsledky žádosti o dotaci – zač. května 2016) 

 DS – MÚ Sedlčany – Rozhodnutí odboru ŽP k rekonstrukci propustku na Rudolci 

 DS – SÚ Petrovice – Rozhodnutí o vydání ÚR – vrtaná studna – Šťovíčkovi, Trkov (viz 

příloha) 

 DS – SÚ Petrovice – zahájení ÚŘ - žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu: 

„přístavba rodinného domu a veterinární ordinace ke stávajícímu rodinnému domu 

čp. 3 v Nedrahovicích na pozemcích parc. č. st. 34, st. 64, parc. č. 63, 406/3 a 406/4 v 

k.ú. a obci Nedrahovice“ (M. Švagr), viz příloha 

 Podle neoficiálních informací získala obec ze 3 podaných žádostí na Středočeském 

kraji 1 dotaci – projekt autob. zastávky na Rudolci a bet. plochy pod kontejnery 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1.  Martin Švagr doručil v zastoupení Jana Frieda projekt na změnu umístění chlév pro 

skot v žíru na pozemcích414/48-53, 414/38, 414/41, 406/1, 406/3, 409/2 a 411/1 v 
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k.ú. Nedrahovice. Důvodem změny je záměr vytvořit novou příjezdovou 

komunikaci a vhodněji umístit danou budovu chléva (dále od obce). Viz příloha. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo změnu projektu na umístění chléva pro skot 

v žíru na pozemcích 414/48-53, 414/38, 414/41, 406/1, 406/3, 409/2 a 411/1 v k.ú. 

Nedrahovice podanou Martinem Švagrem v zastoupení Jana Frieda. 

 

 

 

 

6.2. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 5.293,- Kč na 

konání kurzu plavání (pro žáky z obce Nedrahovice). 

 

 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy poskytnutí daru ve výši 5.293,- Kč na 

konání kurzu plavání (pro žáky z obce Nedrahovice). 

  

 

 

 

6.3.  Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. s kompostárnou v Novém Kníně nabízí obci 

bezplatný svoz bioodpadů na období 2016-2020. Smlouva o odběru biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu v příloze. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uzavření Smlouvy o odběru biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu s firmou Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. s 

kompostárnou v Novém Kníně. 
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6.4.Starosta navrhuje v souvislosti s budováním kanalizace resp. čerpací stanice, která 

je umístěna na pozemku 19/1 v kú Nedrahovice (vlastník A. Lachout) odkoupit část 

pozemku 19/1 přibližně vyznačeného na fotografii v příloze. Pozemek bude 

ohraničen opěrnou gabionovou zdí od ČS a umožní rozšíření obecního pozemku 

619/1 (u Svatošů). Cena za 1 m2 je stanovena dle ústní dohody s majitelem na 100,-

Kč/m2. Vlastník souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a převodu 

nemovitých věcí mezi ním a obcí Nedrahovice. Po dokončení kanalizace a 

vypracování GP bude uzavřena klasická smlouva kupní a nově vzniklý pozemek 

přejde do vlastnictví obce (obr v příloze). 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uzavření Smlouvy o o budoucí kupní 

smlouvě a převodu nemovitých věcí mezi vlastníkem pozemku 19/1 v kú Nedrahovice a 

obcí Nedrahovice o odkoupení části pozemku 19/1 přibližně vyznačeného na fotografii 

v příloze. 

 

 

6.5. Starosta na únorovém zasedání ZO a na veřejné schůzi s obyvateli Nedrahovic 

prezentoval výši vodného a stočného v ČR a regionu Sedlčanska, dále také kalkulaci 

1. SčV vycházející z údajů obce Nedrahovice za předchozí rok. Vzhledem k vysokým 

hodnotám vodného a stočného (celková výše by podle Kalkulace činila přes 200,-

Kč/m3) starosta navrhuje stanovit cenu v místě a čase obvyklou, blízkou průměru v 

ČR. Do konce roku 2016 by obec měla přesně zjistit náklady na vodovod a kanalizaci 

v Nedrahovicích a výši vodného a stočného následně v případě potřeby upravit. 

Návrh ceny vodného a stočného činí 79,- Kč/m3 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 3 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy výši vodného a stočného pro rok 2016 v 

celkové výši 79,- Kč/m3, z toho vodné činí 39,- Kč a stočné 40,- Kč 
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6.6.  Starosta obce informoval na předešlých zasedáních ZO o výsledku auditu 

hospodaření obce za rok 2015. Audit konstatoval, že hospodaření obce za rok 2015 

bylo v pořádku, nebyly vzneseny žádné námitky (zasláno mailem). 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet 

obce za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. 

 

 

 

 

6.7. ZO bylo seznámeno s Účetní závěrkou obce Nedrahovice za rok 2015. 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy Účetní závěrku za rok 2015. 

 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2016 (leden nebylo žádné) v jednotlivých položkách, 

mj. 

(příloha č.1 tohoto zápisu) 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 03/2016 (duben) 
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8. Vodní hospodářství 

 

 Instalována ČS 

 Probíhají práce na posledním úseku kanalizace 

 vodné a stočné 2016 

 proběhly kamerové zkoušky a čištění kanaliz. potrubí (1. SčV) 

 proběhly tlakové zkoušky na dalších úsecích kanalizace 

 bylo zahájeno asfaltování dokončených a odzkoušených úseků kanalizace 

 trhací práce před Roškotovými 

 proplaceny další faktury za stavbu (přípojky z ob rozpočtu, hl řady z dotace – poslední platby, 

další faktury již z ob rozpočtu) 

 informace o úpravě části vodovodu 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 Umisťování dětí do MŠ Jesenice – přetlak zájemců, zvažování kritérií pro příjem dětí, 

starosta opakovaně hovořil se ředitelkou školy pí Peštovou o eminentním zájmu obce 

o umístění dětí trvale hlášených obyvatel obce v MŠ 

 

10. Návrh usnesení 

  

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

11. Závěr zasedání 
 

Květnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 25. května 2016 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:45 hodin. 
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…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Neužil 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 
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