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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  26.4.2017 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 26.4.2017 

 

Termín: středa 26.4.2017 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, Jana Štemberková, Petra 

Hlaváčková, Václav Cháb, David Hrma, Jiří Vacek 

Omluveni: Jiří Neužil 
 

Účast občanů obce:  1 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1.  V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 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: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.4 /2017 

ze dne 26.4. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 3/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 MMR – obec neuspěla se žádostí o dotaci na opravu MK směr Jesenice (obec nemá 

pasport komunikací) 

 Firma Esox Tábor věnovala do Návesního rybníka v Nedrahovicích 80 ks jesenů, 50 

ks kaprů a tolstolobiků 

 Proběhla kontrola ze Středočeského kraje na akci „Zastávka Rudolec, bet plocha pod 

kontejnery“ – bez závad 

 MÚ Sedlčany zkolaudoval studnu Šťovíčkových v Trkově 

 St. Ješutová nechala na základě jednání s obcí Nedrahovice (3.7.2014) vypracovat GP 

ke směně pozemků mezi ní a obcí Nedrahovice (odkup pozemků pod MK a před obecní 

stodolou obcí), obec za pozemky 411/5, 411/2, 411/6 a 411/7 v kú Nedrahovice nabídne 

na základě výše uvedeného jednání odpovídající plochu (549m2) z pozemku 133/17 

(starosta požádá geometra o vypracování GP k žádosti o dělení pozemku). 

Starosta navrhuje vypracování GP také pro dělení pozemku u Durkačů a Ješutových v 

Nedrahovicích. Pozemky 27/5 a 16/3 (St. J.) zasahují do „obecního prostoru“. 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta po předchozí dohodě se ZO vyvěsil záměr o prodeji pozemku p.č 371/2 o výměře 

106 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vzniklý dělením pozemku p.č. 371 o výměře 1485 

m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k.ú. Radeč u Nedrahovic. Dělení pozemku p.č. 
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371 vyplývá z GP č. 112-19/2017 ze dne 16.1.2017 a bylo schváleno SÚ Petrovice dne 7.3.2017 

(č.j. 288-1/2017/SÚ). Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně vyvěšen na ÚD od 9.3.2017 

do 26.3.2017 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy záměr prodat pozemek p.č 371/2 o vý-

měře 106 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vzniklý dělením pozemku p.č. 371 o 

výměře 1485 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k.ú. Radeč u Nedrahovic. 
 
 
 
 
 

 

6.2 Obci přibyly další povinnosti se zveřejňováním úředních dokumentů (dle novely 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozp. pravidlech územních rozpočtů). Dříve nazývaný rozpoč-

tový výhled se nově označuje jako střednědobý výhled rozpočtu a musí být vyvěšen na 

ÚD a stránkách obce. Starosta obce vyvěsil návrh střednědobý výhled rozpočtu na roky 

2018-2020 (vyvěšeno 13.3.2017, sejmuto 30.3.2017). Při jakékoliv změně rozpočtu v 

položkách výhledu musí být výhled upraven, znovu vyvěšen a aktualizován (viz pří-

loha) 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy střednědobý výhled rozpočtu obce 

Nedrahovice na roky 2018-2020. 

 

 

 

6.3. Starosta obdržel žádost ZŠ a MŠ Jesenice o příspěvek na plavání za děti z obce 

Nedrahovice. Jedná se o částku 7.048,- Kč. Příspěvek bude poskytnutý společně s 

příspěvkem na lyžařský kurz (viz zasedání ZO březen 2017, 1.000,- Kč). 
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy příspěvek na plavání za děti z obce 

Nedrahovice. Jedná se o částku 7.048,- Kč. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o 

dotaci v celkové výši 8.048,- Kč. 

 

 

 

6.4. Starosta obdržel od 1. SčV návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2017, který byl 

řádně vyvěšen na ÚD od 5.4.2017 do 21.4.2017. Vodné činí 39,-Kč/m3, stočné činí 40,- Kč/m3. 

Pevná složka za vodoměry se mění z 500,-Kč/vodoměr/rok na 240,- Kč/vodoměr/rok. 

Podrobnosti v příloze. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 

2017, který byl řádně vyvěšen na ÚD od 5.4.2017 do 21.4.2017. 

 

 
 

 

6.5. Starosta obdržel návrh nové verze pachtovní smlouvy mezi obcí Nedrahovice (majitel 

pozemku 515/3 v kú Jesenice u Sedlčan, ttp, 2846 m2) a pachtýřem M. Švagrem. 

Návrh projednán s M. Švagrem, se zněním souhlasí, Starosta navrhuje smlouvu podepsat. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy novou pachtovní smlouvu mezi obcí 

Nedrahovice (majitel pozemku 515/3 v kú Jesenice u Sedlčan, ttp, 2846 m2) a pachtýřem M. 

Švagrem. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Starosta navrhuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci (PD) na další část místních 

komunikací za účelem jejich opravy v roce 2018 (Úklid-Bor, sjezd Písaříkovi, Špalovi). 

Dotační podklady. 
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy vypracování projektové dokumentace na další 

část místních komunikací za účelem jejich opravy v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

6.7. Jiří Vacek požádal o směnu pozemků. Za svůj pozemek 482/4 v kú Kamenice u Nedrahovic, 

nacházející se pod MK směrem na Úklid (1247 m2, o. plocha) požaduje pozemek obecní p.č. 293/1 v kú 

Nedr. Podhájí (530 m2, ttp). Viz příloha. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy směnu pozemků 482/4 v kú Kamenice u 

Nedrahovic, nacházející se pod MK směrem na Úklid (1247 m2, o. plocha) za pozemek obecní 

p.č. 293/1 v kú Nedr. Podhájí (530 m2, ttp). 

 

 

 

 

 

 

6.8. Firma Inisoft zaslala slíbené podklady k využívání evidenčního systému odpadů obce, který obec 

bezplatně využívala od prosince 2016. Zkušební provoz se osvědčil. Servisní smlouva spojená s ročním 

poplatkem 1.780,-Kč bez DPH umožní pokračování využívání systému obcí (hlášení do ISPOP ad, 

smlouva v příloze). 

 

 



7 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  26.4.2017 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy uzavření Servisní smlouvy s firmou Inisoft za 

účelem využívání evidenčního systému odpadů obce. Servisní smlouva je spojena s ročním poplatkem 

1.780,-Kč bez DPH. 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v jednotlivých položkách, 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozpočtové opatření č. 4/2017 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Měření odpadních vod 

 Reklamace několika šachet kanalizace (netěsnost) 

 Oprava plováku v ČS 

 Čištění ČS 

 Instalace nové šachty pro indukční průtokoměr splaškových vod přímo k ČS v 

Nedrahovicích (přemístění z Jesenice) 

 

9.  Diskuse, různé 
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 Výlet do Mirákula 

 

 

10. Návrh usnesení 

  

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

11. Závěr zasedání 
 

Květnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 24. května 2017 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:36 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

 


