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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  22.2.2017 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 22.2.2017 

 

Termín: středa 22.2.2017 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 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Boru 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Jana Štemberková, Petra 

Hlaváčková, Jiří Neužil, Václav Cháb 

Omluveni: David Hrma, Jiří Vacek 
 

Účast občanů obce:  6 
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  Vl. 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 

Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění: body 6.5., 6.6., 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 2/2017 

ze dne 22.2. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 1/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 DS – KÚ Příbram – zapsány pozemky ve prospěch obce (Kupní smlouvy s M. 

Bečvářovou a  A. Lachoutem) 

 DS – Odbor ŽP Sedlčany zaslal návrh opatření ob. povahy ke stanovení záplavového 

území potoka Slabá – starosta připomínkoval 

 DS – zapsány zakoupené pozemky (Vacek J., Rynda V., obec Jesenice) 

 St. Ješutová navázala na jednání s obcí z 3.7.2014 a nechala zaměřit pozemky 411/2, 

411/1 ad, aby na základě vzniklého GP mohlo dojít k výměně pozemků a narovnání 

majetkových vztahů pře obecní stodolou, Patákovými a Hrazánkovými 

v Nedrahovicích. Obec v návaznosti na tento postup nechá zaměřit odpovídající část 

pozemku 133/17 a prodá ji St. Ješutové (viz předešlá jednání ZO, usnesení č. 6/2014) 

 Starosta obdržel od firmy Energon podnět k realizaci opravy vedení NN, jedná se o 

možnosti zemního vedení kabelu v Nedrahovicích 

 DS – SÚ Petrovice – souhlas s prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30.4.2019 – V. 

Rynda, Kamenice 

 Starosta podepsal na základě usnesení 11/2016 SOD na zhotovení pasportu MK a 

dopravního značení, realizace do 8/2017, vč podkladů pro portál Gobec 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 
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6.1. Starosta po jednání s odborem školství v Sedlčanech, Středočeským krajem a obcí Jesenice 

navrhuje schválit Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Jesenice. Smlouva 

je ze zákona povinná a je nutné ji podepsat. 

 

 
 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy Smlouvu o vytvoření společného škol-

ského obvodu s obcí Jesenice. ZO Pověřuje starostu podepsáním Smlouvy. 
 
 
 
 
 

 

6.2 Starosta obce vyvěsil záměr na prodej pozemku p.č 459/22 o výměře 6 m2 

(ostatní plocha, jiná plocha) vzniklý dělením pozemku p.č. 459/6 nacházejícím se v ka-

tastrálním území Nedrahovice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. Dělení pozemku vychází 

z GP č. 403-135/2016 vypracovaného ing. Jaroslavem Hadravou, Purkyňova 394, 261 

01 Příbram, a bylo odsouhlaseno Stavebním úřadem Petrovice (Rozhodnutí , č.j. 1055-

1/2016/SÚ ze dne 10.11.2016). Viz příloha. 

            Vyvěšeno na ÚD: 23.1.2017, svěšeno z ÚD: 09.02.2017. Cena za 1m2 činí 50,-Kč/m2. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy prodej pozemku p.č 459/22 o výměře 6 m2 

(ostatní plocha, jiná plocha) vzniklý dělením pozemku p.č. 459/6 nacházejícím se 

v katastrálním území Nedrahovice, který je zapsán na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Příbram. ZO Pověřuje starostu podepsáním 

Směnné smlouvy. 

 

 

 

6.3. Starosta připravil na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (kanalizace) 

s panem T. Lomozem uzavřené dne 28.7.2014 podklady pro Směnnou smlouvu za 

účelem zakoupení pozemku 459/23 vzniklý dělením pozemku 459/13 na základě 
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GP č. 403-135/2016 ze dne 7.9.2016 (vypracoval ing Hadrava). Cena za 1m2 činí 

50,-Kč/m2. Viz příloha 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy zakoupení pozemku 459/23 vzniklý dělením 

pozemku 459/13 na základě GP č. 403-135/2016 ze dne 7.9.2016. ZO Pověřuje starostu 

podepsáním Směnné smlouvy. 

 

 

 

6.4. Obec připravuje podklady k dlouho avizovanému prodeji obecní Avie. Místostarosta 

navrhuje prodej formou zveřejnění inzerátu na internetu za podmínek uvedených v textu 

inzerátu (viz příloha). 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy prodej obecní Avie za podmínek uvedených 

v textu inzerátu, který bude zveřejněn v nejbližší době. 

 

 
 

 

6.5. MŠ Jesenice podala žádost o dar na dětský karneval, který proběhne 11.3.2017. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy dar pro MŠ Jesenice ve výši 1.500,- Kč na 

dětský karneval, který proběhne 11.3.2017 

 

 

 

 

6.6. SDH Nedrahovice podal žádost o dotaci na vybavení spolku, která je přílohou tohoto 

zápisu. Dotace činí 24.429,- Kč. 
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Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy na základě předložených dokladů dotaci pro 

SDH Nedrahovice ve výši 24.429,- Kč 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 v jednotlivých položkách, 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 2/2017 

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 Informace od spolku Sumiko - Masopust proběhne v sobotu 4.3.2017 (Radeč a 

Nedrahovice) 

 Info o siréně ve čtvrtek 23.2.2017 v 9:55 – za zemřelého hasiče Jana Odermatta 

 Info o dotacích ze Středoč. kraje (příloha) 

 Výlet do Mirákula ? 

 

 

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

11. Závěr zasedání 
 

Březnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 22. března 2017 v hasičárně v Kamenici. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:05 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. V. Cháb 

    2. J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

 


