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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.07.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 20.07.2016 

 

Termín: středa 20.07.2016 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, 

Omluveni: Václav Cháb 
 

Účast občanů obce:   
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. J. Neužil 

    2. P. Hlaváčková 

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. 

 

 

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. 

………………………………………………………………… 

 

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

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

07/2016 ze dne 20.07. 2016 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 6/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 4.268.000,- Kč 

 DS – město Sedlčany – ROZHODNUTÍ o povolení odběru vod a zřízení vodního díla, 

Šťovíčkovi-Trkov 

 DS – SÚ Petrovice – zahájení ÚŘ – Dvořákovi – dělení pozemků, změna druhu 

pozemku 

 DS – exekuce majetku pana D. Třešňáka (vlastní ¾ z níže uvedených nemovitostí) – 

p.č. st 9 (267 m2, zast. plocha) a p.č. 21 (331 m2, zahrada) v kú N. Podhájí, proběhne 

25.8.2016, min. hodnota podání 150.000,- Kč, jistina 55.000,- Kč 

 DS – SÚ Petrovice – zahájení úz. řízení – studna M. Barták, Kamenice 

 DS – město Sedlčany – oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce stavby – vodovod a 

kanalizace Nedrahovice 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1.  Starosta obce zahájil na základě uzavřených (uzavíraných) smluv s občany 

připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci a vodovod. V této souvislosti 

bylo třeba uzavřít Smlouvu o poskytování servisu při provozu a údržbě kanalizace 

(vodohospodářského majetku) s 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 

10, IČ 4754993. 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy znění Smlouvy o poskytování 

servisu při provozu a údržbě kanalizace (vodohospodářského majetku), kterou obec 

uzavřela s 1. SčV, a.s. se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČ 4754993. ZO 

dále souhlasí se zněním Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterou 

obec uzavírá s majiteli nemovitostí, kteří jsou nebo se budou na vodovod a 

kanalizaci připojovat. ZO pověřuje starostu k podpisu smluv. 

 

 

 

6.2.  Starosta obce zaslal obci Jesenice návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a 

povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle 

§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen "zákon o VaK"), která je povinnou 

součástí dokumentace o provozování kanalizace (viz příloha) 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a 

povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, kterou obec 

Nedrahovice uzavře s obcí Jesenice (podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.), která je 

povinnou součástí dokumentace o provozování kanalizace 

 

 

6.3. ČEZ zaslal na základě žádostí obce Smlouvu o připojení odběrného místa 

elektrického zařízení k distribuční soustavě NN a Smlouvu o sdružených dodávkách 

elektřiny na ČS kanalizace v Nedrahovicích.          

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o připojení odběrného místa elektrického zařízení 

k distribuční soustavě NN a Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny na ČS kanalizace 

v Nedrahovicích, ZO pověřuje starostu k podepsání Smluv. 
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6.4. V souvislosti se stavbou kanalizace a vodovodu v Nedrahovicích dochází k nutnosti 

realizovat několik menších stavebních úprav (opěrná zeď, komunikace, prodloužení 

vodovodu ad.). Starosta oslovil firmu VAK Klatovy a obdržel cenovou nabídku na 

potřebné úpravy a doporučuje uzavřít Smlouvu o dílo č. 633/2016. Hodnota prací činí 

452.021,71 bez DPH (546.946,- vč. DPH), detail v příloze. Smlouva vychází ze Směrnice 

č. 1/2015 upravující zadávání zakázek malého rozsahu obce Nedrahovice. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o dílo č. 633/2016 s firmou VAK 

Klatovy 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2016 (leden nebylo žádné) v jednotlivých položkách, 

mj. 

 Výdaje: 10.000,- oprava traktoru 

 

(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. 06/2016 (červenec) 
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8. Vodní hospodářství 

 

 stavba dokončena, předána dle SOD, zahájeno připojování občanů 

 podána žádost o kolaudaci stavby (MÚ Sedlčany) 

 

9.  Diskuse, různé 
 

10. Návrh usnesení 

  

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

11. Závěr zasedání 
 

Srpnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 24. srpna 2016 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:32 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. J. Neužil 

    2. P. Hlaváčková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

 


