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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  30.8.2017 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 30.8.2017 

 

Termín: středa 30.8.2017 od 20 hodin, hasičárna Bor 

 

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 
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1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Boru 

 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří 

Neužil, David Hrma, Václav Cháb, Jana Štemberková 

Omluveni: Jiří Vacek, 
 

Účast občanů obce:  10 
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Václav Cháb, Vladimír Pešta 

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 6.5., 6.6., 
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Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

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

ze dne 30.8. 2017 v předložené podobě. 

 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 7/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 DS - SÚ Petrovice – Zahájení ÚŘ – studna ………………. 

 DS – SÚ Petrovice - Oznámení o Rozhodnutí změny stavby před jejím dokonče-

ním ……………………. - „přístavba rodinného domu a veterinární ordinace ke 

            stávajícímu rodinnému domu čp. 3 v Nedrahovicích na pozemích parc. č. st. 34, 

            st. 64, parc.č. 63, 406/3 a 406/4 v k.ú. a obci Nedrahovice“ (viz příloha) 

 

 DS – SÚ Petrovice – vydán ÚS na stavbu “Nedrahovice obnova NN náves – zemní ka-

belové vedení 0,4 kV, č. stavby IE – 12-6007313, podmínky obce jsou součástí ÚS 

(připoložení kabelu pro VO, optický kabel) 

 DS – SÚ Petrovice – vydán ÚS na změnu druhu pozemku parc. č. 221/6 s dosavadním 

využitím orná půda v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice na zahradu, který dne 

21.8.2017 podal……………………….. 

 Správa a údržba silnic zahájila opravy místních komunikací (srpen 2017) 

 Starosta žádá kontrolní a finanční výbor o provedení dílčí kontroly za rok 2017 

 DS – SÚ Petrovice, ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y, „vrtané 

studny hloubky 30 m, vrtného profilu 185 mm, o průměru zárubnice 125 mm na po-

zemku parc. č. st. 19/1 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice jako zdroj pitné vody 

pro budoucí rodinný dům“ (………). 

 Poděkování spolku Sumiko a dalším organizátorům akce Ouklid 2017 za uspořádání 

zajímavé akce pro děti obce 

 Starosta po dohodě s obyvateli Boru plánuje opravu památníku padlým z 1. sv. války 

 Dokončen pasport dopravního značení 
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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). 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost p………………………… o vy-

asfaltování části obecní komunikace 350/3 v k.ú. Radeč u Nedrahovic, vyasfaltované 

plochy ve vlastnictví žadatele budou hrazeny z jeho prostředků. 
 
 
 

 

 

 

6.2 …………………………………………… podal žádost o možnost zakoupení části 

obecního pozemku 306/1 v kú Nedr. Podhájí (viz příloha). 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce neschválilo 8 hlasy žádost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 

možnost zakoupení části obecního pozemku 306/1 v kú Nedr. Podhájí 

 

 

 

6.3. Starosta obdržel finální podobu návrhu zápisu do obecní kroniky za rok 2016 (nově 

zpracovává ……………….., viz e-mail). 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy návrh zápisu do obecní kroniky za 

rok 2016 

 

 

 

 

6.4. V souvislosti s plánovanou exekucí majetku p. 

………………………………………..vyvstává otázka zapojení obec do dražby dne 

27.9.2017. Jedná se o ¾ z pozemků p.č. st.9 a p.č. 21 v kú Nedr. Podhájí (podrobnosti v 

příloze). 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce neschválilo 8 hlasy zapojení obce do dražby majetku 

p………………………….. Dražba proběhne dne 27.9.2017. Jedná se o ¾ z pozemků p.č. st.9 

a p.č. 21 v kú Nedr. Podhájí. 

 

 

 

 

6.5. SDH Bor žádá obec o finanční podporu oslav 111. výročí založení sboru. Podpora žádána 

ve výši 15.000,- Kč. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy finanční podporu oslav 111. výročí založení 

SDH Bor ve výši 15.000,- Kč. Podpora bude poskytnuta formou neinvestiční dotace po 

doložení dokladů. 
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6.6. Vl. Vejvoda obdržel žádost p. …………….. k možnosti odkoupení části pozemku 350/1 v kú 

Radeč u Nedrahovic za účelem vybudování vrtu (viz příloha). 

 

 

 

Bude řešeno na základě upřesnění místa vrtu žadatelem 

 

Usnesení:   

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v jednotlivých položkách (červenec nebylo 

žádné) 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozpočtové opatření č. 7/2017 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Informace o záměru kraje vybudovat vodovod podél plánované dálnice D3 (příloha str 

85, 86, 66, 67) 
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9. Diskuse, různé 
 

 Starosta projednává se společností CETin možnost připoložení optického kabelu do výkopu 

pro VO (zlepšení internetu v obci), diskuse se zaměstnanci při kontrole telefon. sloupů (24.8.) 

 Finanční spoluúčast obce na pokládce hadic pro optický kabel, na projektové dokumentaci 

 Nové VO v Nedrahovicích (LED, typ, výkon, výška stožárků), první návrh od projektanta 

 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr zasedání 
 

Zářijové zasedání zastupitelstva proběhne dne 20. září 2017 v hasičárně v Kamenici 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:45 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Václav Cháb, Vladimír Pešta 

 


