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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  21.6.2017 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 21.6.2017 

 

Termín: středa 21.6.2017 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 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jana Štemberková, Petra 

Hlaváčková, Jiří Neužil, Václav Cháb, David Hrma, Jiří Vacek 

Omluveni: 0 
 

Účast občanů obce:  1 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu: J. Neužil, P. Hlaváčková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

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 6.3., 6.4., 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.6/2017 

ze dne 21.6. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 5/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 DS - MÚ Sedlčany dodatečné vodoprávní řízení – vrtaná studna+odpadní vody – M. 

Barták, Kamenice (neznámí účastníci) 

 Pokračuje rekonstrukce mostu na Rudolci, došlo k úpravě dopravního značení 

 Proběhla oprava studánky v Radči 

 DS - MÚ Sedlčany – schválení aktual. havarijního plánu čerpací stanice PH+sklad 

hnojiv – ZS Kosova Hora 

 PS ČR schválila zvýšení RUD ve prospěch menších obcí z 21,4 % na 23,58 % 

 SÚ Petrovice – info o zahájení územního řízení –  J. Vanya, Rudolec – přeložka koryta 

Libíňského potoka 

 DS - MÚ Sedlčany – schválení aktual. havarijního plánu „Areálu farmy ŽV Nedraho-

vice – ZS Kosova Hora, a.s.“ (kravín Kamenice + odchovna 

mladého dobytka + silážní žlaby Nedrahovice) 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta obce vyvěsil záměr obce směnit obecní pozemek 293/1 v k.ú. 

Nedrahovické Podhájí (530 m2, ttp) za pozemek 482/4 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic 

(1247 m2, o.p.). Tento záměr nahrazuje záměr uvedený v bodě 5 v usnesení č. 5/2017 

ze dne 24.5.2017 a zároveň bod 10 uvedený v usnesení č. 4/2017 ze dne 26.4.2017. 

Důvodem vyvěšení nového záměru o směně pozemků byla procesní chyba v postupu 

vyvěšování předchozích záměrů. Vyvěšeno 1.6.2017, svěšeno 16.6.2017. 
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměr obce směnit obecní pozemek 

293/1 v k.ú. Nedrahovické Podhájí (530 m2, ttp) za pozemek 482/4 v k.ú. Kamenice u 

Nedrahovic (1247 m2, o.p.). 
 
 
 
 

 

 

 

6.2 SDH Nedrahovice žádá o podporu dětského dne, který proběhne 23.6.2017 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy finanční dar ve výši 2.000,-Kč pro 

SDH Nedrahovice na pořádání dětského dne 2017. 

 

 

 

6.3. Z důvodu množících se žádostí o poskytnutí informací (často naprosto nesmyslných) 

navrhuje starosta schválit Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Viz příloha. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy Sazebník úhrad za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
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6.4. V souvislosti s projektem P 8238 NEDRAHOVICE  - obnova NN náves, č.stavby: IE-12-

6007313 by bylo vhodné zadat vypracování projektu na nové veřejné osvětlení v centru osady 

Nedrahovice. Na základě předchozích jednání ZO a dříve poptávané ceny na vypracování 

projektu nového VO starosta navrhuje zadat tento firmě Energon Dobříš, Průmyslová 1665, 

263 01 Dobříš, s.r.o. (nabídka z 31.3.2017, viz příloha) 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy zadání vypracování projektu nového VO  v 

osadě Nedrahovice firmě Energon Dobříš, Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, s.r.o. 

 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v jednotlivých položkách, 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 6/2017 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Starosta navrhuje provedení výměny poloviny vodoměrů na vodovodu v 

Nedrahovicích, druhou polovinu v příštím roce (dle platné legislativy), náklady cca 

40.000,- Kč v tomto roce 
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9. Diskuse, různé 

 

 Zastřešení palivového dřeva za obecní garáží 

 Starosta navrhuje směnu pozemků mezi obcí a R. Lachoutovou (část 619/4 za část 62/1) – viz 

příloha, z důvodu rozšíření stání pro kontejnery na tříděný odpad a svod dešťové vody 

 Starosta po diskusi s občany Nedrahovic navrhuje zakoupení čeřícího zařízení do Návesního 

rybníku (malý přítok vody, úhyn ryb) 

 Výměna NN v Nedrahovicích – předložení PD, smluv, bude řešeno na dalším jednání ZO, 

starosta žádá zastupitele, aby věnovali v příštích měsících pozornost volbě typu osvětlení 

nových lamp VO (výbojky, zářivky, LED) 

 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr zasedání 
 

Červencové zasedání zastupitelstva proběhne dne 26. července 2017 na OÚ v Nedrahovicích 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:14 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

J. Neužil 

 

 P. Hlaváčková 


