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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  24.08.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 24.08.2016 

 

Termín: středa 24.08.2016 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 v hasičárně v Boru 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  24.08.2016 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, David Hrma, 

Jana Štemberková, Jiří Neužil, Václav Cháb 

Omluveni: Petra Hlaváčková 
 

Účast občanů obce:  5 
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

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 

bod 6.3 

 

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

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

08/2016 ze dne 24.08. 2016 v předložené podobě. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  24.08.2016 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 7/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 1.935.000,- Kč 

 2.8.2016 proběhla kolaudační prohlídka stavby kanalizace a vodovodu 

v Nedrahovicích (účast – 1. SčV, KHS Příbram, techn. dozor investora, obec 

Nedrahovice, VAK Klatovy, Povodí Vltavy, odbor živ. prostředí Sedlčany), po dodání 

dvou chybějících dokumentů (hluk. zkouška – ČEZ) bude stavba bez problémů 

zkolaudována 

 DS – SÚ Petrovice – vydal ÚR – o dělení pozemků – Nedr. Podhájí – viz příloha 

 DS – SÚ Petrovice – zahájení ÚŘ – změna využití pozemku 8/2 v ku Kamenice u 

Nedrahovice (z ostatní plochy/manipulační plochy na trvalý travní porost) 

 Starosta vydal souhlasné stanovisko ke stavbě RD pana Milana Sosnovce, Kamenice 

8, 264 01 Sedlčany 

 DS – Micka Petr – exekuce majetku J. Papeže odročena na neurčito - insolvence 

 SZIF zaslal protokol o kontrole (2016) dotace na projekt úpravy návsi v Úklidu – 

závěr – bez závad 

 DS – Odb. dopravy Sedlčany – zahájení st. řízení pro stavební povolení na opravu 

propustku na Rudolci 

 Starosta na podnět SMS ČR zaslal stížnost na zvýšení poplatků OSA na ministerstvo 

kultury a na UOHS 

 KÚ zapsal transakci pozemků s pí Bečvářovou 

6. Body k projednání a hlasování 
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6.1.  Propachtování pozemků uvedených v příloze čísla jednacího 376/2016 

zemědělskému subjektu. Záměr obce byl řádně vyvěšen od 19.7.2016 do 

04.08.2016. Výše pachtu bude činit 3.000,-Kč/ha/rok. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy propachtování pozemků uvedených 

v příloze čísla jednacího 376/2016 Ing. Pešková, IČ 42727286, Dohnalova Lhota 9, 

264 01 Sedlčany. ZO pověřuje starostu k podepsání Dodatku č.1 k Pachtovní 

smlouvě. 

 

6.2. Obec Nedrahovice připravuje vybudování nové zastávky na Rudolci. Stará 

plechová autobusová čekárna bude odinstalována a využita SDH Bor. Obec převede 

tuto čekárnu formou daru ve prospěch SDH Bor. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasy 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy dar obce – starou plechovou 

autobusovou čekárnu – ve prospěch SDH Bor 

 

6.3. Miloš Jonák podal žádost o stanovisko obce ke stavbě zemědělské haly na pozemku 

pč. 92/7 v kú. Nedrahovice. M.J. dále žádá o souhlas s umístěním rozvaděče na 

obecní pozemek pč. 619/1 před dům Nedrahovice čp. 14 pro účely odpočtu 

elektrické energie. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy žádost Miloše Jonáka o povolení 

umístění rozvaděče na obecní pozemek pč. 619/1 před dům Nedrahovice čp. 14 

pro účely odpočtu elektrické energie. Umístění rozvaděče bude řešeno formou 

Smlouvy o zřízení věcného břemene (bezplatného). ZO dále vydává souhlasné 

stanovisko obce ke stavbě zemědělské haly na pozemku pč. 92/7 v kú. 

Nedrahovice. 
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7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2016 (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. 07/2016 (srpen) 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Probíhá připojování dalších občanů 

 proplaceny všechny faktury za stavbu, stavba předána a dokončena k termínu dle SOD 

 řeší se nový funkční jistič pro ČS 

 

9.  Diskuse, různé 
 

10. Návrh usnesení 

  

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

11. Závěr zasedání 
 

Zářijové zasedání zastupitelstva proběhne dne 21. září 2016 v hasičárně v Kamenici. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:30 hodin. 

 

…………………………………….…..  …………………………………….….. 
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      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

 

 


