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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 25.10.2017
Termín: středa 25.10.2017 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

6.1. Směna pozemků (obec x ……….)
6.2. Směna pozemků (………. x obec)
6.3. Dotace pro sokol Jesenice
6.4. Dar MO STP Sedlčany
6.5. Kácení napadeného porostu
6.6. Internet v Nedrahovicích
6.7. Smlouva o SBK – Radeč – propustek
6.8. Žádost o dotaci – MK směr Jesenice
6.9. Dodatek č.1 k servisní smlouvě – Inisoft
6.10. Spisový a skartační řád 2017
6.11. Žádost SDH Bor
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 na OÚ v Nedrahovicích
Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří
Neužil, Jana Štemberková, Václav Cháb
Omluveni: Jiří Vacek, David Hrma
Účast občanů obce: 1
Hosté:

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:

P. Hlaváčková
J. Neužil

Zpracování zápisu:

V. Vejvoda

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.
-

byl podán návrh na doplnění programu
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Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění: 6.9., 6.10., 6.11.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.10/2017
ze dne 25.10. 2017 v předložené podobě.

4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 9/2017

5. Informace starosty, došlá pošta













SÚ Petrovice – stavební povolení na stavbu: „stavební úpravy stávající silážní jámy
na pozemcích parc. č. st. 48 a parc. č. 80/9 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic, obci Nedrahovice“ pro ZS Kosova Hora (příloha)
DS – SÚ Petrovice - kolaudační souhlas s užíváním stavby „Úklid u Nedrahovic,
v.v.NN pro čp. 3, č. stavby ČEZ: IE – 12-6006991“ na pozemcích parc. č. 507/3 a st.
30 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice, povolené SÚ Petrovice
územním souhlasem č.j. 1242-1/2016/SÚ ze dne 2.1.2017.
DS – MÚ Sedlčany oznámení o zahájení vodoprávního řízení (studna ……………)
DS – SÚ Petrovice – Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením: „stavební
úpravy bytového domu čp. 3 v Úklidu v rozsahu odstranění tří vikýřů na západní, jižní
a východní straně objektu na pozemku parc. č. st. 30 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice“, (…………, viz příloha)
DS – MÚ Sedlčany – zahájení vodoprávního řízení k projektu „Cyklostezka Sedlčany
– Prčice“, k.ú. Sedlčany, Janov u Kosovy Hory, Radeč u Nedrahovic, Mezné, Jesenice
u Sedlčan, Dobrošovice, Divišovice, Měšetice, Prčice, kraj Středočeský
Starosta pokračoval v jednáních ohledně projektu na položení kabelu s optickými
vlákny (s firmou Eurosignal)
Obec pokračovala v jednáních s firmou CETin ohledně projektu na položení kabelu s
optickými vlákny
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………………………..požádal o kácení vrb na obecním pozemku p.č. 152 v kú Bor u
Sedlčan z důvodu přeložení koryta potoka, starosta navrhuje zadat pokácení zájemcům
z obce
Starosta připravuje podání žádosti na MMR (POaRV) - obnova místních komunikací –
MK směr Trojice (stejně jako v loňském roce)
DS – MÚ Sedlčany - oznámení o zahájení vodoprávního řízení (přeložka Libíňského
potoka - ………………)

6. Body k projednání a hlasování

6.1. Starosta obce vyvěsil záměr obce směnit nově vzniklý obecní pozemek p.č. 619/22
o výměře 49 m2, ostatní plocha, zeleň, za pozemek p.č. 678 o výměře 39m2, ost.
plocha, jiná plocha, vše v k.ú. a obci Nedrahovice. Pozemky vznikly na základě GP č.
410-115/2017 vyhotoveného J. Hadravou a úředně ověřeného dne 28.6.2017 pod
číslem 1381/2017 KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Příbram a byly
odsouhlaseny SÚ Petrovice dne 11.9.2017 (č.j. 846-1/2017/SÚ). Vyvěšeno na ÚD
20.09.2017, svěšeno 06.10.2017.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy záměr obce směnit nově vzniklý
obecní pozemek p.č. 619/22 o výměře 49 m2, ostatní plocha, zeleň za pozemek p.č.
678 o výměře 39m2, ost. plocha, jiná plocha, vše v k.ú. a obci Nedrahovice. Pozemky
vznikly na základě GP č. 410-115/2017 vyhotoveného J. Hadravou a úředně ověřeného
dne 28.6.2017 pod číslem 1381/2017 KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Příbram a byly odsouhlaseny SÚ Petrovice dne 11.9.2017 (č.j. 8461/2017/SÚ). Vyvěšeno na ÚD 20.09.2017, svěšeno 06.10.2017.

6.2. Starosta obce obdržel podklady pro směnnou smlouvu mezi obcí Nedrahovice a
……………………….. Na základě této smlouvy dojde ke směně nově vzniklého
obecního pozemku p.č. 619/22 o výměře 49 m2, ostatní plocha, zeleň, za pozemek p.č.
678 o výměře 39m2, ost. plocha, jiná plocha, vše v k.ú. a obci Nedrahovice. Pozemky
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vznikly na základě GP č. 410-115/2017 vyhotoveného J. Hadravou a úředně ověřeného
dne 28.6.2017 pod číslem 1381/2017 KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Příbram a byly odsouhlaseny SÚ Petrovice dne 11.9.2017 (č.j. 8461/2017/SÚ). Důvodem směny je rozšíření plochy stávajícího sběrného hnízda
tříděných odpadů v Nedrahovicích. Záměr obce směnit tyto pozemky byl řádně
vyvěšen na ÚD od 20.09.2017 do 06.10.2017.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy směnnou smlouvu mezi obcí Nedrahovice a …………………. Na základě této smlouvy dojde ke směně nově vzniklého obecního pozemku p.č. 619/22 o výměře 49 m2, ostatní plocha, zeleň, za pozemek p.č. 678
o výměře 39m2, ost. plocha, jiná plocha, vše v k.ú. a obci Nedrahovice. ZO pověřuje
starostu k podepsání směnné smlouvy.

6.3. Sokol Jesenice podal žádost o dotaci na zakoupenou sekačku a zároveň na činnost
v roce 2017. Nákupní cena nové sekačky 78.400,- Kč, výše žádané dotace 20.000,-Kč.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy dotaci pro Sokol Jesenice ve výši
20 000,-Kč.

6.4. MO STP Sedlčany podala žádost o finanční příspěvek na činnost v roce 2018.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční dar ve výši 1 000,-Kč pro MO
STP Sedlčany na činnost v roce 2018.
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6.5. Problematika kácení napadeného porostu smrku v obecním lese na pozemku
p.č.177/2 v kú Kamenice u Nedrahovic. Vzhledem k rozsahu napadení (viz příloha),
obtížnosti terénu a předchozí diskusi Zastupitelstva byla navržena cena 300,-Kč/m3.
Zájemci o kácení zároveň odstraní veškeré zbytky napadených stromů (větve, špičky
ad.) formou štěpkování a odvozu vzniklé štěpky nebo formou pálení na místě.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy kácení napadeného porostu smrku
v obecním lese na pozemku p.č.177/2 v kú Kamenice u Nedrahovic. Cena 300,-Kč/m3.
Zájemci o kácení zároveň odstraní veškeré zbytky napadených stromů (větve, špičky
ad.) formou štěpkování a odvozu vzniklé štěpky nebo formou pálení na místě.

6.6. Starosta v návaznosti na předchozí zasedání ZO pokračoval v projednávání
instalace páteřní sítě pro položení optických kabelů v Nedrahovicích se
zainteresovanými firmami. Jak CETIN, tak Eurosignal představily při jednáních vlastní
návrhy řešení (viz příloha Power Point). Před druhým jednáním se zástupcem firmy
CETIN (p. Burda) požádal starosta zastupitele D. Hrmu o účast na něm. To proběhlo ve
středu 11.10.2017. Starosta společně s D. Hrmou doporučují Zastupitelstvu řešit tuto
problematiku s firmou CETIN.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy řešit problematiku instalace páteřní sítě
pro položení optických kabelů v Nedrahovicích s firmou CETIN.

6.7. Starosta se vrátil k tématu „Silniční propustek v osadě Radeč“. Pokud by obec tuto
stavbu v roce 2018 realizovala, je třeba upravit smlouvy s dotčenými majiteli pozemků
(úprava by se týkala …………………..). Konkrétně se jedná o změnu Smlouvy o sml.
budoucí o zřízení služebnosti k části pozemku na smlouvu o smlouvě budoucí kupní,
kde by obec odkoupila část pozemku p.č. 56/3 zastavěnou nově upraveným propustkem
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podle projektu ing. Sochorové (viz příloha). Starosta také usiluje o finanční zapojení
Povodí Vltavy.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy přípravu realizace stavby „Silniční
propustek v osadě Radeč“ a zároveň uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní ………………….., kde by obec odkoupila část pozemku p.č. 56/3, kú. Radeč u
Nedrahovic, zastavěnou nově upraveným propustkem podle projektu ing. Sochorové.
Cena za 1m2 standartních činí 50,-Kč.

6.8. Starosta připravuje stejně jako v loňském roce žádost o dotaci na obnovu místní
komunikace směr Jesenice (Trojice). Předpokládané náklady akce cca 1,5 mil Kč.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy přípravu žádosti o dotaci na obnovu
místní komunikace směr Jesenice (Trojice).

6.9. Firma Inisoft zaslala návrh Dodatku č.1 k servisní smlouvě č.0242802/000/2017 ze
dne 4.5.2017 (schváleno v ZO v dubnu 2017).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy podepsání Dodatku č.1 k servisní
smlouvě č.0242802/000/2017 ze dne 4.5.2017 s firmou Inisoft.
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6.10. Starosta musel na základě používání elektronické spisové služby přepracovat
Spisový a skartační řád obce Nedrahovice. Předkládá ho ke schválení (viz příloha)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy nový Spisový a skartační řád obce
Nedrahovice.

6.11. SDH Bor žádá o proplacení účtu za štěrk pod lanovou pyramidu na dětském hřišti
v Boru.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy proplacení účtu za štěrk pod lanovou
pyramidu na dětském hřišti v Boru.

7. Schválení rozpočtového opatření
OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 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. 9/2017 v jednotlivých položkách.
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8. Vodní hospodářství


6. – 11.11.2017 proběhne výměna ½ obecních vodoměrů

9. Diskuse, různé


Objevila se žádost seniorů v obci o možnost příspěvku na obědy (např. v době
nemoci)



Rozpočtové priority pro r 2018 (viz příloha)



Kácení vrby Rudolec (cena?)

10.

Návrh usnesení

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

11.

Závěr zasedání

Listopadové zasedání zastupitelstva proběhne dne 29. listopadu 2017 v hasičárně v Boru

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:35 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
P. Hlaváčková
J. Neužil
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