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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.12.2017 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 20.12.2017 

Termín: středa 20.12.2017 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 

6.1. Zpráva finančního výboru o provedené kontrole 

6.2. Schválení vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2018 

6.3. Rozpis rozpočtu obce na rok 2018 

6.4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 

6.5. Inventarizace majetku obce 

7) Schválení rozpočtového opatření 

8) Vodní hospodářství 

9) Diskuse, různé 

10) Návrh usnesení 

11) Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Kamenici 

 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil,  Jana 

Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek 

Omluveni: David Hrma, Vladimír Vejvoda, 
 

Účast občanů obce:  4 
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

P. Hlaváčková 

J. Štemberková 

 

Zpracování zápisu:  Č. Sosnovec 

 

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. 
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- byl podán návrh na doplnění programu 

Do bodu 6 (ne)byl podán návrh na doplnění: 

6.4. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 

6.5. Inventarizace majetku obce 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny v programu jednání 
 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 11/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Starosta dokončil a odeslal žádost o dotaci na opravu MK Na Trojici. Cca v 3/2018 by 

měly být známy výsledky výběru na MMR. 

 13.12.2017 proběhlo závěrečné setkání starosty s občany Boru k výběru finální podoby 

čekárny „Na vartě“ v Boru. Nejvíce hlasů získala varianta 2/1 (viz obr). Starosta po-

kračuje k přípravě podkladů pro podání dotace na tuto akci (rozpočet, VŘ atd.) 

 DS – MÚ Sedlčany – odbor živ. prostředí – souhlasné stanovisko (podmíněné) k reali-

zaci stavby Cyklostezka Sedlčany-Prčice (Krčínovka) 

 Starosta jednal s poradcem na VO v Nedrahovicích, ing. Bodanským. V roce 2018 se 

zúčastní některého ze zasedání ZO a vysvětlí detaily k možnému řešení nového VO. 
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6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Předseda finančního výboru Vl. Vejvoda předložil protokol FV o provedené kontrole hos-

podaření obce za období 1.1.2017 – 30.9.2017, která proběhla 25.10.2017. Zastupitelstvo 

obce bere na vědomí zprávu o provedené kontrole. Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné ne-

dostatky. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole provedené 25.10.2017 fi-

nančním výborem 
 
 
 
 
 
 

 

6.2. Starosta předložil Zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Nedrahovice na rok 2018, který byl 

řádně vyvěšen na ÚD od 4.12.2017 do 20.12.2017. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, výše 

příjmů 7,3 mil, výše výdajů 7,3 mil. (viz příloha). Závazným ukazatelem rozpočtu jsou 

paragrafy. 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice na rok 

2018, který byl řádně vyvěšen na ÚD od 4.12.2017 do 20.12.2017, v částce příjmy 7.300.000,- 

Kč, výdaje 7.300.000,-Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. 

 
 

 

 
 
 
 

 

6.3. Starosta předložil Zastupitelstvu rozpis rozpočtu obce Nedrahovice na rok 2018 

(viz příloha). Rozpis rozpočtu konkrétně rozkládá paragrafy do jednotlivých položek, 

v částce příjmy 7.300.000,- Kč, výdaje 7.300.000,-Kč. 
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Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI:  0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí 7 hlasy rozpis rozpočtu obce Nedraho-

vice na rok 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Z důvodu zrušení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., dle kterého byly v roce 2014 

stanoveny odměny neuvolněných členů zastupitelstva, schvaluje zastupitelstvo obce od 

1.1. 2018 následující odměny neuvolněným členům zastupitelstva: 

Člen zastupitelstva  680,- 

Místostarosta neuvolněný 7.140,- 

Odměna bude poskytována od 1.1.2018 do konce volebního období. V případě nástupu 

náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována 

ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. Veškeré rozhodování o 

odměňování členů zastupitelstva náleží už jen do vyhrazené působnosti Zastupitelstva 

obce v rámci 11 velikostních kategorií obcí. Nově se zavádí, že platy neuvolněných 

zastupitelů budou vypočteny podle počtu obyvatel na začátku čtyřletého volebního 

období. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy následující odměny neuvolněným čle-

nům zastupitelstva (nařízení vlády č. 318/2017 Sb. platné od 1.1.2018): 

 

Člen zastupitelstva  680,- 

Místostarosta neuvolněný 7.140,- 
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6.5. Do 7.1.2018 je třeba provést inventarizaci majetku obce. Inventarizační komise ve slo-

žení – předseda - Vladimír Vejvoda, členové Jiří Neužil, David Hrma. 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy složení inventarizační komise: předseda 

Vladimír Vejvoda, členové Jiří Neužil, David Hrma. Inventarizace proběhne do 7.1.2018. 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 v jednotlivých položkách (červenec 

nebylo žádné) 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo  7 hlasy rozpočtové opatření č. 11/2017 v jed-

notlivých položkách. 
 

 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Proveden pravidelný krácený rozbor pitné vody v Nedrahovicích – bez závad 
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9. Diskuse, různé 
 

 Masopust – únor 2018, spolek Sumiko nebude Masopust pořádat, v případě zájmu 

se akce může ujmout jiný subjekt z obce 

 

 

 

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 31. ledna 2018 na OÚ v Nedrahovicích 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 20:50 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

P. Hlaváčková 

J. Štemberková 

 


