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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.9.2017 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 20.9.2017 

 

Termín: středa 20.9.2017 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. Dar pro spolek Sumiko 

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 Kamenici 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, David Hrma, Jiří Vacek, 

Jana Štemberková 

Omluveni: Václav Cháb, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, 
 

Účast občanů obce:  0 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu: V. Pešta, J. Štemberková 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 

- nebyl podán návrh na doplnění programu 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy program zasedání zastupitelstva obce č.9/2017 

ze dne 20.9. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 8/2017 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 SÚ Petrovice – povoluje zkušební provoz - dokončené funkční části stavby „změna 

užívání prvního podzemního podlaží rodinného domu čp. 16 v Radči na pozemku 

parc. č. st. 22 a parc. č. 27/4 v k.ú. Radeč u Nedrahovic, obci Nedrahovice spojená se 

stavebními úpravami“, povolené SÚ Petrovice rozhodnutím – stavebním povolením 

č.j. 1069/2016-4/SÚ ze dne 12.12.2016. pro stavebníka……………………. 

 DS – SÚ Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokonče-

ním (……………..), viz příloha 

 V nejbližším období bude nutno provést těžbu stromů (smrků) v obecních lesích – napadení 

kůrovcem 

 Byly provedeny opravy místních komunikací (zástřik asfaltem všechny MK, frézování a nové 

asfaltování na dvou místech 

 Starosta ve spolupráci se spolkem Sumiko připravuje setkání s občany (děti a dospělí) Nedra-

hovic k tématu úprava návsi v Nedrahovicích 

 DS – MZe - opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 

2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních poros-

tech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) 

a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, 

b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření 

 DS – SÚ Petrovice – Označení práva užívat stavbu (garáže – L. Gleister) 

 Starosta navštívil radního Středočeského kraje V. Michalíka v souvislosti s plánovanou 

výměnou vedení NN v Nedrahovicích a možností připoložení kabelu s optickými vlákny 

 Eko-kom – obec obdrží na základě žádosti do trvalé výpůjčky další kontejnery (1100 l) 

na plasty a papír (3+3), dodávka říjen-listopad 

 Obec kontaktovala firma CETin ohledně projektu na položení kabelu s optickými 

vlákny 

 Obec kontaktoval firma Eurosignal, která má zájem o informace související s připolo-

žením kabelu s optickými vlákny (jednání na Středoč. kraji – p. Michalík) 

 DS – SÚ Petrovice – Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., IČO: 00107956, 262 

91 Kosova Hora 338 - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „stavební 
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úpravy stávající silážní jámy na pozemcích parc. č. st. 48 a parc. č. 80/9 v k.ú. Kame-

nice u Nedrahovic, obci Nedrahovice“ 

 Dnes proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce, uvedena jediný nedostatek – chy-

bělo stanovení závazných ukazatelů rozpočtu, bude opraveno v příštím rozpočtu změ-

nou jeho struktury 

 Starosta na základě zjištění při dílčím přezkoumání hospodaření obce navrhne změnu 

členění rozpočtu obce (rozpočet pro rok 2018) 

 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Spolek Sumiko požádal o finanční dar na činnost v roce 2017. 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 5 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy žádost spolku Sumiko o finanční dar 

na činnost v roce 2017 ve výši 7.000,- Kč. 
 
 
 
 
 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 v jednotlivých položkách (červenec 

nebylo žádné) 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č. 8/2017 v jed-

notlivých položkách. 
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8. Vodní hospodářství 

 

 Provedena oprava křižovatky vodovodu u Šiků (nahrazení šachty se závěry třemi 

šoupaty) 

 

 

9. Diskuse, různé 
 

 

 

10. Návrh usnesení 

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

11. Závěr zasedání 
 

Říjnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 25. října 2017 na OÚ v Nedrahovicích 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:25 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

V. Pešta 

 J. Štemberková 

 



6 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  20.9.2017 

 J. Štemberková 


