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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.12.2016 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 21.12.2016 

 

Termín: středa 21.12.2016 od 20 hodin, v hasičárně v Kamenici 

 

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 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.12.2016 

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:  1 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. V. Cháb 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

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., 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 

12/2016 ze dne 21.12. 2016 v předložené podobě. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.12.2016 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 11/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 Stav účtu obce cca: 2.958.000,- Kč 

 DS – SÚ Petrovice – vydal  kolaudační souhlas s užíváním stavby „přístavba čekárny k 

dojírně, farma Kamenice“ na pozemcích parc. č. st. 40/2 a poz. parc. č. 80/9 v k.ú. Kamenice u 

Nedrahovic, obci Nedrahovice 

 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, u podnikatelů zvýšení na základě Trojdohody 

viz níže, navýšení poplatku při pozdní úhradě), OZV je v pořádku, je možné ji schválit 

po vyvěšení (diskuse) 

 Proběhl dílčí audit hospodaření obce Nedrahovice – bez závad 

 Starosta odeslal ZVA na akci – čekárna Rudolec (Středoč. kraj) 

 Starosta podal žádost na obnovu MK směr Jesenice (rozpočet 1,6 mil, žádost o dotaci 

na 50% nákladů) 

 DS – SÚ Petrovice – SP Glaister, Radeč 

 Povodí Vltavy vydalo další stanovisko k realizaci nového propustku v Radči (potvrzuje to 

první, záměr schvaluje, ale ke spoluúčasti na financování se nevyjadřuje) 
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6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1 Obec Nedrahovice je jako majitel vodovodu a kanalizace povinna zřídit dle zákona č. 

274/2001 Sb., v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., Fond obnovy vodovodů a ka-

nalizací, kde budou alokovány finanční prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace obce. ZO 

schvaluje na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřízení Fondu obnovy vodovodu a 

kanalizace. Výše alokovaných prostředků vychází z výpočtů 1. SčV (viz příloha) a Zásad 

tvorby a použití FOVK. 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy na základě § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, zákona č. 274/2001 Sb., a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., zřízení 

Fondu obnovy vodovodů a kanalizací a zároveň Zásady tvorby a použití FOVK. 

  

 

 

6.2 Starosta předložil Zastupitelstvu novou OZV obce č.1/2016  o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, kterou se mění mj. výše poplatku z 500,-Kč na 600,-Kč/osoba. Platnost 

od 1.1.2017 (viz příloha). 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy novou obecně závaznou vyhlášku obce 

č.1/2016  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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6.3. Starosta předložil Zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Nedrahovice na rok 2017, který byl 

řádně vyvěšen na ÚD od 5.12.2016 do 21.12.2016. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, výše 

příjmů 6,8 mil, výše výdajů 6,8 mil. (viz příloha). 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice na rok 

2017, který byl řádně vyvěšen na ÚD od 5.12.2016 do 21.12.2016. V částce příjmy 6.800.000,- 

Kč, výdaje 6.800.000,-Kč. 

 

 

 

 

 

6.4. V souvislosti se změnou OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění výše poplatku 

z 500,-Kč na 600,-Kč/osoba, navrhuje starosta zvýšení poplatku u podnikatelských subjektů. 

Konkrétně u popelnice 120 l z 1.500,-/rok na 1.800,-/rok, u 1100 l kontejnerů na 18.000,-/rok. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy zvýšení poplatku za svoz směsného 

komunálního odpadu u podnikatelských subjektů. Konkrétně u popelnice 120 l ze 

současných 1.500,-/rok na 1.800,-/rok, u 1100 l kontejnerů na 18.000,-/rok 

 

 

 

 

 

6.5. Svaz diabetiků ČR, územní organizace Sedlčany, požádal o příspěvek na činnost v roce 

2017. Obec každoročně přispívá fin. darem 1.000,- Kč 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy fin. dar 1.000,- Kč pro Svaz diabetiků ČR, 

územní organizaci Sedlčany na činnost v roce 2017. 
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6.6. Starosta se v souvislosti s dokončováním připojování občanů na splaškovou kanalizaci 

vrací k Dodatku č.2 ke SOD č. 401/2015 na akci „Vodovodní a kanalizační přípojky 

Nedrahovice“. Dle tohoto Dodatku se snižuje původní cena díla o částku 484.542,- Kč (vč. 

DPH). Veškeré podklady tohoto Dodatku byly odsouhlaseny stavebním dozorem a 

Zastupitelstvo obce s nimi bylo seznámeno v červnu 2016. 
 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy uzavření Dodatku č.2 ke SOD č. 401/2015 na 

akci „Vodovodní a kanalizační přípojky Nedrahovice“. Zastupitelstvo obce schvaluje snížení 

čerpání rozpočtu v paragrafu kanalizační a vodovodní přípojky o částku 484.542,- Kč (vč. 

DPH). 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2016 (leden nebylo žádné) v jednotlivých položkách 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 11/2016 (prosinec) 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Starosta zaslal upomínku majitelům nemovitostí v Nedrahovicích nepřipojených dosud na 

obecní kanalizaci (Pilík Josef, Papež J., R. Hrazánek, J. Pejšová, V. Vyskočil, S. Ješutová, 

L. Rozvoda). Pokud se do 20.1. 2017 nespojí s obecním úřadem a nevysvětlí další postup, 

předá starosta agendu odboru živ. prostředí v Sedlčanech (finanční sankce) 

 Starosta podepsal Smlouvu o připojení (ČS – nový jistič) s ČEZ Distribuce 
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9.  Diskuse, různé 
 

 Pozvánka na Vánoční svícení na návsi v Nedrahovicích dne 23.12.2016 od 18 h (spolek 

Sumiko ve spolupráci s obcí Nedrahovice) 

 Propustek Radeč – realizovat či nikoliv (rozpočtovaná cena 1,25 mil) 

 Na webu Svazu jsme dne 25. 10. 2016 uveřejnili článek s názvem „Obce, příspěvkové 

organizace, místní spolky a EET“, ve kterém bylo uvedeno, že do příjmů z drobné vedlejší 

činnosti veřejných poplatníků (místních spolků) se započítávají i příjmy z 

pořádaných plesů, bálů a kulturních akcí. Tato informace byla upřesněna zástupcem GFŘ 

na finanční konferenci, který sdělil, že do EET nepatří příjmy z bálů a plesů pořádané 

místními spolky, ale EET bude muset místní spolek mít, pokud bude mít příjmy např. 

z prodeje občerstvení (nápoje a jídlo) na pořádaných akcích (fotbalové utkání, hasičské 

závody atp.) převyšující 175 000 Kč za rok – info ze SMO ČR 

 Starosta žádá inventarizační komisi o provedení inventury majetku obce (do 6.1.2017) 

 Informace od spolku Sumiko - Masopust proběhne v sobotu 4.3.2017 (Radeč a 

Nedrahovice) 

 

 

10. Návrh usnesení 

  

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

 

11. Závěr zasedání 
 

Lednové zasedání zastupitelstva proběhne dne 25.1. 2017 v Nedrahovicích. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:40 hodin. 

 

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

http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/obce-prispevkove-organizace-mistni-spolky-a-eet.aspx
http://smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/obce-prispevkove-organizace-mistni-spolky-a-eet.aspx
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      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. V. Cháb 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

 


