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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.09.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 21.09.2016 

 

Termín: středa 21.09.2016 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 v hasičárně v Kamenici 

 



2 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.09.2016 

Účast zastupitelů: 

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

Jana Štemberková, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil 

Omluveni: Václav Cháb, Jiří Neužil (Přítomen od: 20:41, od bodu 6.1 ) 
 

Účast občanů obce:  4 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. P. Hlaváčková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

 

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

Usnesení:     Zastupitelstvo obce schválilo 7 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., 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 

09/2016 ze dne 21.09. 2016 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 8/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 DS – SÚ Petrovice – zahájení SŘ a ÚŘ – Miloš Jonák – stavba skladu na seno – viz 

příloha 

 Starosta zvažuje pořízení pasportu komunikací z důvodu podávání žádostí o dotace na 

opravu místních komunikací. S pasportizací by následně souviselo i vykupování 

pozemků pod komunikacemi obce od soukromých vlastníků. 

 Starosta zaslal po informování z ČEZ návrh lokalit na výměnu nadzemních vedení NN 

(Trkov, Kamenice, Nedrahovice), pokud dojde k realizaci (2017-18), bude 

financováno firmou ČEZ (viz podobné akce v Radči, Rudolci či Podhájí) 

 Starosta obdržel nabídku firmy Digipaper na skenování kroniky obce (1000 stran 

15.000,- Kč bez DPH) – možnost zveřejnění kroniky na webu obce. Od r. 2007 bylo 

popsáno 218 stran (tj. 24 stran/rok) 

 Obec obdržela od MZe Souhlas k pozdějšímu předložení podkladů k realizaci akcí 

vodovodu a kanalizace (jistič) 

 Starosta zjišťuje informace k možnosti podání žádosti o dotaci na opravu MK z 

programu MMR 

 DS – město Sedlčany, stavební povolení na propustek v Rudolci vydáno, stavba má 

být dokončena do 2 let od nabytí právní moci SP 

 DS – SÚ Petrovice – souhlas s užíváním stavby – R. Peterka, N. Podhájí 

 DS – SÚ Petrovice – ÚR o umístění stavby – studna M. Barták 

 DS – SÚ Petrovice – ÚR – změna druhu pozemku – Vyskočilovi, Kamenice 

 Starosta pokračuje v přípravách odbahnění návesáku v Nedrahovicích. Po dobrém 

výsledku rozboru sedimentů je sjednáno umístění sedimentů (souhlas majitele 
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pozemků) a spolupráce se ZS Kosova Hora. Starosta podal žádost o stanovisko na MÚ 

v Sedlčanech 

 DS – SÚ Petrovice – souhlas s prodloužením SP pro p. P. Dvořáka – Úklid 

 Starosta objednal 2 ks kontejnerů /1100 l) na plasty (rybárna, Radeč) 

 Zahájena stavba čekárny na Rudolci 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. 1. SčV zaslala obci v souvislosti s rozšířením vodovodu aktualizovaný Provozní řád 

vodovodu v Nedrahovicích. Obec po jeho schválení může požádat o kolaudaci 

vodovodu na MÚ v Sedlčanech (PŘ v příloze) 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo aktualizovaný Provozní řád vodovodu v 

Nedrahovicích vypracovaný 1. SčV. 

 

 

6.2. Starosta v souvislosti s možností podat žádost o dotaci na opravu místní 

komunikace zadal vypracování jednoduchého projektu na danou MK, který poslouží 

jako povinná příloha žádosti o dotaci. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo vypracování jednoduchého projektu na danou MK, 

který poslouží jako povinná příloha žádosti o dotaci. 

 

6.3. Starosta v souvislosti s plánovanými opravami místních komunikací navrhuje 

zahájení vykupování pozemků pod místními komunikacemi od soukromých 

vlastníků (zaměření, kupní smlouva, vklad do KN). 
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo zahájení vykupování pozemků pod místními 

komunikacemi od soukromých vlastníků, za 25 Kč/m2 mimo intravelán a 50 Kč/m2 v 

intravelánu. 

 

 

6.4. Toulava ops, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor, IČ 28149637, podala žádost o 

podepsání Smlouvy o partnerství spojenou s finanční podporou této destinační 

společnosti. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 5 hlasů, PROTI: 2 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů 

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo podepsání Smlouvy o partnerství s destinační 

společností Toulava ops, Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor, IČ 28149637. Roční podpora ve 

prospěch společnosti bude poskytována každoročně ve výši 2.000,- Kč. 

 

 

6.5. Kristýna Voborníková, majitelka nemovitosti v Radči, č.p. 11 požádala obec o 

stanovisko k plánované Opravě střechy stodoly, která bude spojena se zvýšením 

stěny stodoly, vybudováním nového okna a výměnou střešní krytiny. PD vypracoval 

ing. Jan Dobiáš, V.P. Čkalova 13, Praha (viz příloha). 

 

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

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce nemá námitek s úpravami střechy stodoly u nemovitosti č.p. 11 

Radči dle PD vypracované ing. Janem Dobiášem, V.P. Čkalova 13, Praha 
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6.6.  Starosta obdržel od Zastupitelstva obce Jesenice schválenou Smlouvu 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 nutná mj. pro provoz kanalizace. Detaily Smlouvy v příloze (cena 

vody pitné a odpadní ad.). Tato Smlouva bude platit pro rok 2016. Pro rok 2017 

bude navržena Smlouva nová, s upravenými cenami předávaných vod dle 

skutečného provozu kanalizace a rozšířeného vodovodu. 

 

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

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona 

č. 274/2001 Sb., pro rok 2016. ZO pověřuje starostu k podepsání Smlouvy. 

 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2016 (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 hlasy rozpočtové opatření č. 08/2016 
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8. Vodní hospodářství 

 

 Probíhá připojování dalších občanů 

 ČS je v provozu, došlo k výměně jističe, nyní je již chod bez závad 

 Ve čt proběhne hluková zkouška ČS, poté již bude možné požádat o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 Odkup cesty od Durkačových (viz příloha, pravidla pro odkoupení) 

 

10. Návrh usnesení 

  

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

 

11. Závěr zasedání 
 

Říjnové zasedání zastupitelstva proběhne ve středu dne 19. října 2016 na OÚ v Nedrahovicích 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 22:10 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. P. Hlaváčková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 


