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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  19.10.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 19.10.2016 

 

Termín: středa 19.10.2016 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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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  19.10.2016 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec,  Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, David Hrma, Jana 

Štemberková, Petra Hlaváčková, Václav Cháb 

Omluveni: Jiří Vacek, Jiří Neužil – přítomen od 20:25, od bodu 5 
 

Účast občanů obce:  2 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Neužil 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

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 6.7., 6.8., 

 

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

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

10/2016 ze dne 19.10. 2016 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 9/2016 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 2.700.000,- Kč 

 Schéma výměny prvků NN v Kamenici (příloha) 

 DS – SÚ Petrovice – vydal souhlas s provedením ohlášené stavby – Voborníkovi – 

Radeč 

 Starosta na základě předchozích jednání v ZO připravil a zaslal na MV ke kontrole 

novelizaci OZV o odpadech (hlavní změny – navýšení poplatku z 500,- na 600,-/os 

z důvodu stoupajících nákladů za TKO, navýšení poplatku při pozdní úhradě)    

 DS – SÚ Petrovice – Veřejná vyhláška – zeměd. Stavba – M. Jonák 

 Starosta obdržel zprávu ze SÚ Petrovice o možnostech zachování vzhledu  Úklidské 

školy  (příloha) 

 FV zastupitelstva provedl kontrolu obce za období 1.1.2016-30.6.2016. Bez závad (viz 

Protokol) 

 DS –– SÚ Petrovice – zahájení SŘ -  „stavební úpravy bytového domu čp. 3 v Úklidu 

v rozsahu odstranění tří vikýřů na západní, jižní a východní straně objektu na pozemku 

parc. č. st. 30 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice“ (starosta obdržel stanovisko SÚ 

– mail v příloze) 

 Starosta upozorňuje kontrolní výbor na potřebu provést stejný úkon jako FV 

 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Středočeského kraje (na stránkách obce 

podrobně, pořadí 1. STAN, 2. ANO 2011, 3. ČSSD) 

 Proběhlo Vítání občánků 

 Proběhlo čištění zanesené trubky u výpusti návesníku v Nedrahovicích 

 Rozmístěny nové kontejnery na plasty (1100 l – Nedrahovice u rybárny, Radeč) 
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 Proplacení brigády pro obec Nedrahovice ze strany SDH Bor (plus bod 6.8.) 

 MMR zveřejnilo výzvu na dotaci na obnovu místních komunikací, starosta pokračuje 

v přípravě podkladů pro podání žádosti (viz minulá zasedání ZO) 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta obce vyvěsil na základě předešlých jednání ZO záměr prodat následující 

obecní pozemky: 

 p.č 320/2 o výměře 109 m2 (ostatní plocha, zeleň) vzniklý dělením pozemku p.č. 

320 nacházejícím se v katastrálním území Nedrahovické Podhájí, který je zapsán na listu 

vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Pří-

bram. Dělení pozemku vychází z GP č. 84-26/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadra-

vou, Purkyňova 394, 261 01 Příbram, a bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Petrovice 

(Rozhodnutí , č.j. 396/2016-4/SÚ ze dne 4.8.2016) 

 p.č. 318/2 o výměře 180 m2 (ostatní plocha, zeleň) vzniklý dělením pozemku p.č. 

318 nacházejícím se v katastrálním území Nedrahovické Podhájí, který je zapsán na listu 

vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Pří-

bram. Dělení pozemku vychází z GP č. 84-26/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadra-

vou, Purkyňova 394, 261 01 Příbram, a bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Petrovice 

(Rozhodnutí , č.j. 396/2016-4/SÚ ze dne 4.8.2016) 

 p.č. 318/3 o výměře 30 m2 (ostatní plocha, zeleň) vzniklý dělením pozemku p.č. 

318 nacházejícím se v katastrálním území Nedrahovické Podhájí, který je zapsán na listu 

vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Pří-

bram. Dělení pozemku vychází z GP č. 84-26/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadra-

vou, Purkyňova 394, 261 01 Příbram, a bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Petrovice 

(Rozhodnutí , č.j. 396/2016-4/SÚ ze dne 4.8.2016) 

 

Záměr obce byl řádně vyvěšen od 07.09.2016 do 21.09.2016. Viz příloha. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměr prodat obecní pozemky p.č 

320/2 o výměře 109 m2, p.č. 318/2 o výměře 180 m2, p.č. 318/3 o výměře 30 m2, vše 

v k.ú. Nedrahovické Podhájí. Cena za 1m2 činí 50,-Kč. 
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6.2. Svaz tělesně postižených, místní organizace Sedlčany, podal žádost o finanční 

příspěvek na osvětovou činnost v roce 2017. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro Svaz 

tělesně postižených, místní organizaci Sedlčany. 

 

6.3. Starosta obce zveřejnil záměr obce zřídit služebnost inženýrské sítě k části pozemku 619/1 

v k.ú. Nedrahovice, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastr. Pracoviště Příbram, ve prospěch ………………….. Část pozemku, která bude zatížena 

služebností, bude vyznačena samostatným geometr. plánem. 

Záměr obce byl řádně vyvěšen na ÚD od 7.9.2016 do 24.9.2016. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy zřízení služebnosti inženýrské sítě k části 

pozemku 619/1 v k.ú. Nedrahovice, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastr. Pracoviště Příbram, ve prospěch ………………………. Část 

pozemku, která bude zatížena služebností, bude vyznačena samostatným geometr. plánem. 

 

6.4. ……………………………. žádost o odkoupení pozemku p.č. 318/2 v k.ú. Nedr. Podhájí. 

Pozemek o výměře 180 m2 (ostatní plocha, zeleň) vznikl dělením pozemku p.č. 318 
nacházejícím se v katastrálním území Nedrahovické Podhájí, který je zapsán na listu vlastnictví 

10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. Dělení 

pozemku vychází z GP č. 84-26/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadravou, Purkyňova 

394, 261 01 Příbram, a bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Petrovice (Rozhodnutí , č.j. 

396/2016-4/SÚ ze dne 4.8.2016). Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně vyvěšen od 

07.09.2016 do 21.09.2016. Viz příloha. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměr prodat obecní pozemek p.č. 318/2 

o výměře 180 m2, v k.ú. Nedrahovické Podhájí, ………………………… Cena za 1m2 

činí 50,-Kč. 
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6.5. Spolek Sumiko žádá o finanční příspěvek na činnost v roce 2016 („Ukliďme se v Úklidu“, 

Masopust, Vánoční motání, Vánoční svícení ad.) která proběhla nebo proběhnou v roce 2016. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy dar ve výši 8.000,- Kč pro spolek Sumiko. 

 

 

6.6. ………………………. žádost o stanovisko k dokumentaci pro ohlášení změny 

účelu stavby u č.p. 16 v osadě Radeč. Podzemní podlaží bude upraveno na výrobnu 

čokoládových lanýžů dle PD ing. J. Němečka a ing. M. Bláhové. Stanovisko obce bude 

součástí st. řízení (viz příloha) 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy s dokumentací pro ohlášení změny účelu stavby 

u č.p. 16 v osadě Radeč podané………………………... 

 

 

6.7. Starosta kontaktoval firmu Ekolamp kvůli možnosti třídění úsporných lamp a 

zářivek. Firma dodává zdarma vybavení pro jejich třídění, stejně jako svoz a dodávku 

nového vybavení zdarma. Starosta navrhuje podepsat Smlouvu o zřízení místa zpětného 

odběru s firmou Ekolamp. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí 8 hlasy s podepsáním Smlouvy o zřízení 

místa zpětného odběru s firmou Ekolamp (úsporné žárovky, zářivky). 
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6.8. SDH Bor podává žádost o poskytnutí finanční podpory sboru. Stejně jako v předešlých 

případech je třeba uzavřít Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Nedrahovice a SDH Bor, která 

vychází ze žádosti podané SDH Bor. V žádosti jsou konkrétně vyčísleny jednotlivé položky. 

Celková výše požadované podpory činí 37.064,- Kč 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí 

Nedrahovice a SDH Bor o poskytnutí finanční podpory sboru. Celková výše požadované 

podpory činí 37.064,- Kč 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2016 (leden nebylo žádné) v jednotlivých položkách, 

mj.  - svoz bioodpadů   - 6.000,- 

 - bruslení    - 7.000,- 

 - pojistné VPP    - 1.000,- 

- Daně z příjmu FO              +20.000,- 

- DPH    +150.000,- 

- daně z příjmu PO  +100.000,-      

 

(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. 9/2016 (říjen) 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Probíhá připojování dalších občanů (nyní připojeno přes 70%) 
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 Starosta obdržel výsledky hlukové zkoušky ČS – ČS vyhovuje limitům (naměřené 

hodnoty jsou pod normou stanovenou zákonem) 

 Starosta v nejbližších dnech dokončí kolaudační řízení (hygiena-MÚ Sedlčany) a 

následně vypracuje obsáhlou závěrečnou zprávu o vyhodnocení akce a předá spolu 

s dalšími dokumenty na MZe v Praze 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 Oprava studánky v Radči 

 Starosta poptal cenu Pasportu místních komunikací u ing. Jiřího Šlechty (pasport od něj má 

např. Sedlec-Prčice), nabízená cena 77.690,- Kč vč DPH, termín dokončení červenec 2017 

(viz příloha) 

 

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 23. listopadu 2016 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:40 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Neužil 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 


