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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 26.7.2017

Termín: středa 26.7.2017 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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Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jana
Štemberková , Jiří Vacek

Omluveni: Václav Cháb, Jiří Neužil, David Hrma
Účast občanů obce: 0
Hosté: 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: J. Štemberková, P. Hlaváčková
Zpracování zápisu: V. Vejvoda

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo 6 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.,

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.7/2017
ze dne 26.7. 2017 v předložené podobě.
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4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 6/2017

5. Informace starosty, došlá pošta












DS - MÚ Sedlčany - rozhodnutí o povolení odběru vod a zřízení vodního díla – vrtaná
studna+ ……………………
SÚ Petrovice – souhlas s předčasným užíváním stavby „garáže na poz. parc. č. 269/1 v
k.ú. a obci Nedrahovice – nový pozemek parc. č. st. 127 a
128“, ………………………..
DS – SÚ Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením ………………
DS – SÚ Petrovice – Potvrzení o existenci stavby – trafostanice nad Kamenicí, nový
GP, nové pozemky
DS – MÚ Sedlčany – VV – stanovení záplavového území Slabé v katastrech obce (starosta podal námitku k návrhu – nebyla akceptována)
Starostu kontaktoval ……………..ohledně prodeje pozemků pod MK směr Trojice. Namísto
navrženého prodeje (domluveno s majiteli) přišel s návrhem směny (část 488/8 za stejnou plochu pod MK – tato část by mu umožnila příjezd k pozemku 452 – potenciální parcely, viz příloha)
Firma HPN projekt dokončili první část pasportu komunikací – komunikace, následovat bude
dopravní značení
Starosta obce děkuje SDH Bor za provedené brigády v rámci údržby obce (cesta v Boru, zastávka Rudolec)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice

26.7.2017

4

6. Body k projednání a hlasování

6.1. Starosta obce obdržel žádost....................................... o vyasfaltování obecní
komunikace 350/3 v k.ú. Radeč u Nedrahovic (viz příloha).

Bude projednáno na příštím zasedání za přítomnosti……………………

6.2
……………………………………… pozemku 92/13, z………………….aslal
12.7.2017 (e-mail) v souvislosti se žádostí obce o prodej pozemku 92/16 (vzniká dělením pozemku 92/13 v kú Nedrahovice) návrh na směnu pozemků (viz příloha). JŘ není
majitelem pozemků, dle žádosti zastupuje majitele (neověřeno).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo 6 hlasy návrh ………………………..na
směnu pozemků 92/16 za část pozemku 448/8 ani žádné další varianty uvedené v
návrhu

6.3. Starosta předkládá Zastupitelstvu obce Smlouvu o právu na umístění a provedení
stavby: „Krčínova cyklostezka“ na pozemcích obce Nedrahovice (viz příloha) mezi
obcí a Sdružením obcí Sedlčanska.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy Smlouvu o právu na umístění a
provedení stavby: „Krčínova cyklostezka“ na pozemcích obce Nedrahovice.
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6.4. V souvislosti s projektem P 8238 NEDRAHOVICE - obnova NN náves, č.stavby:
IE-12-6007313 je třeba schválit Stanovisko k realizaci stavby a vstupem na pozemky
(viz příloha). Starosta navrhuje schválit Stanovisko za následujících podmínek:
1. možnost připoložení nového kabelového vedení pro nové VO
2. možnost připoložení optické sítě společností CETIN

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy Stanovisko k realizaci stavby a
vstupem na pozemky v souvislosti s projektem P 8238 NEDRAHOVICE - obnova NN
náves, č.stavby: IE-12-6007313 za podmínek:
1. možnost připoložení nového kabelového vedení pro nové VO
2. možnost připoložení optické sítě společností CETIN

6.5. V souvislosti s projektem P 8238 NEDRAHOVICE - obnova NN náves, č.stavby:
IE-12-6007313 je třeba schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IE-126007313/VB/01 (8238) Nedrahovice – Obnova NN náves (č.j. 286/17/DS/OU, viz
příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IE-126007313/VB/01 (8238) Nedrahovice – Obnova NN náves (č.j. 286/17/DS/OU).

6.6. Starosta navrhuje schválit novou OZV č. 1/2017 o užívání veřejného prostranství.
Jedinou změnou v nové OZV je výše poplatku u výkopových prací (viz příloha,
zvýšení na 10,-/m2/den).
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Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy novou obecně závaznou vyhlášku č.
1/2017 o užívání veřejného prostranství.

6.7. SDH Bor podalo žádost o finanční dar na dětský den 2017.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy finanční dar 2.000,- pro SDH Bor na dětský
den 2017.

7. Schválení rozpočtového opatření
žádné

8. Vodní hospodářství


Starosta po předešlém zasedání ZO naplánoval provedení výměny třetiny vodoměrů
na vodovodu v Nedrahovicích na září 2017



Namontován kontrolní vodoměr na hlavním řadu vodovodu na větvi směr Nové Dvory
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9. Diskuse, různé


Starosta po diskusi s občany Nedrahovic navrhuje zakoupení čeřícího zařízení do Návesního
rybníku (malý přítok vody, úhyn ryb) – bylo diskutováno s rybáři a po kontrolním měření 02
ve vodě bylo doporučeno zařízení nekupovat (kyslíku je ve vodě dostatek)



Starosta projednává se společností CETin možnost připoložení optického kabelu do výkopu
pro VO (zlepšení internetu v obci)



Starosta jednal se Správou a údržbou silnic o plánovaných opravách místních komunikací
(srpen 2017)



19.8.2017 proběhne oslava 111. výročí založení SDH Bor

10.

Návrh usnesení

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

11.

Závěr zasedání

Srpnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 30. srpna 2017 v hasičárně v Boru

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:30 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
J. Štemberková
P. Hlaváčková
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