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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 25.7.2018
Termín: středa 25.7.2018 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. Žádost SDH Kamenice
6.2. Směna pozemku 619/19 (66 m2, ost plocha, jiná plocha, vznikl dělením
pozemku 619/1) za pozemek 677 (77 m2, ost. plocha, ost komunikace) vše v kú
Nedrahovice.
6.3. ……………….. žádá o zapůjčení obecních stolů a židlí
6.4. Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Sedlčanska
6.5. Prodej pozemku 566/2 v kú Bor u Sedlčan
6.6. Schválení zhotovitele na akci „Přípolož k pokládce NN“
6.7. Schválení zhotovitele na akci „Přípolož k pokládce NN – Veřejné osvětlení“

6.8. Žádost domácího hospice Křídla

7) Schválení rozpočtového opatření
8) Diskuse, různé
9) Návrh usnesení
10) 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, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, Jana Štemberková, Jiří Vacek,
David Hrma

Omluveni: Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Václav Cháb
Účast občanů obce: 3
Hosté: 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:
Petra Hlaváčková
Jana 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.
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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 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8.,

Výsledek hlasování: PRO: 6 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. 5/2018

5. Informace starosty, došlá pošta





Obec zakoupila dvě velikosti plastových tašek na tříděný odpad (papír, plasty, sklo) od
Eko komu. Stejně jako v předešlém případě jsou tašky k dispozici pro obyvatele obce
zdarma (25 + 25 ks sad)
DS-SÚ Petrovice – vydán ÚS na akci „stavební úprava, nástavba a přístavba objektu
bydlení čp. 44 v Nedrahovicích na pozemcích parc. č. 619/22 a st. 62/1 v k.ú. a obci
Nedrahovice“, který dne 27.6.2018 podala ………………..Sedlčany v úředním jednání zastoupen na základě plné moci panem Janem Friedem,
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DS-SÚ Petrovice zahájení řízení o odstranění stavby: „dvou otevíravých oken ve 2.
NP rodinného domu čp. 17 v Nedrahovickém Podhájí na poz. p.č. st. 16/2 umístěné v
líci fasády na vlastnické hranici se sousedním pozemkem parc. č. st. 16/1 v k.ú. Nedrahovické Podhájí, obci Nedrahovice“, realizované stavebníkem panem ……………bez
rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem.



DS - MÚ Sedlčany – vydán kolaudační souhlas „ČOV KAMENICE U NEDRAHOVIC, č. kat. 13/1“ + dmychadlo, přívodní kanalizace (PVC 125 SN 8 DN 120, délka
4,9 m), odpadní kanalizace (PVC 125 SN 8 DN 120, délka 12,6 m), zasakovací objekt
(půdorysné rozměry 5,0 x 1,0 m, hloubka 1,5 m), na pozemku parc. č. 13/1 (přívodní
kanalizace + ČOV + odpadní kanalizace + zasakovací objekt), ……………
DS - MÚ Sedlčany – společný souhlas – územní souhlas a souhlas s ohlášeným st. záměrem – DČOV – ……………….











Po dohodě se správcem lesů (Lesy ČR) probíhá těžba kůrovcem napadeného smrku
v obecním lesíku, dřevo bude prodáno na pořez
Starosta připravuje podklady pro zadání zakázky na opravu propustku v Radči. Po vypsání VŘ a vyhodnocení podaných nabídek předloží stavební komise závěry z VŘ. Pokud ZO rozhodne o realizaci zakázky s doporučenou firmou, požádá obec prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska (SOS) o podporu této akce formou nárokové dotace od
Středočeského kraje, popř MMR. Z tohoto důvodu využije obec služby SOS a nechá si
vyhotovit jak VŘ, tak žádost o dotaci (cena 10.000,-Kč)
DS - MÚ Sedlčany - OOP – stanovení přechodné úpravy provozu na PK – VO v Nedrahovicích
DS - MÚ Sedlčany – Souhlas s vynětím pozemků pod MK (Úklid – Bor) ze ZPF
DS - SÚ Petrovice – Kolaudační souhlas – silážní jáma Kamenice
DS - MÚ Sedlčany – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
– …………………. - studna
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6. Body k projednání a hlasování

6.1. Starosta obdržel žádost SDH Kamenice o proplacení nově vyrobené skříně. Starosta navrhuje ponechat tuto žádost nevyřízenou do konce kalendářního roku pro případ, že by byla podána další žádost ze strany SDH Kamenice. Není praktické řešit každý měsíc novou žádost.
Usnesení: Zastupitelstvo obce nehlasovalo. Bude řešeno na konci roku 2018, společně s dalšími
požadavky.

6.2. Obec Nedrahovice na žádost ………………….. požádala …………………..o směnu
pozemku 619/19 (66 m2, ost plocha, jiná plocha, vznikl dělením pozemku 619/1) za pozemek
677 (77 m2, ost. plocha, ost komunikace) vše v kú Nedrahovice. Zbývající plocha bude
doplacena za cenu obvyklou 50,-Kč/m2. Záměr obec směnit pozemky byl řádně vyvěšen na
ÚD 22.6.2018 – 15.7.2018.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy směnu pozemku 619/19 (66 m2, ost plocha,
jiná plocha, vznikl dělením pozemku 619/1) za pozemek 677 (77 m2, ost. plocha, ost komunikace) vše v kú Nedrahovice. Zbývající plocha bude doplacena za cenu obvyklou 50,-Kč/m2.

6.3. ……………….. žádá o zapůjčení obecních stolů a židlí na oslavu významného životního
jubilea.
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy …………… zapůjčení obecních stolů a
židlí na oslavu významného životního jubilea.
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6.4. Starosta obdržel Závěrečný účet Sdružení obcí Sedlčanska (SOS). Účet byl řádně vyvěšen
na ÚD a schválen valnou hromadou SOS (příloha).
Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení Závěrečného účtu DSO Sdružení obcí
Sedlčanska za rok 2017.

6.5. ………………… požádali obec o prodej pozemku 566/2 v kú Bor u Sedlčan, který leží před
jejich nemovitostí, nachází se na něm jejich studna a spojuje jejich další pozemky
(prozatimní souhlas – vyvěšení, příloha)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy žádost o prodej pozemku 566/2 v kú Bor u
Sedlčan za cenu 50,-Kč/m2.

6.6. V pondělí 23.7.2018 se sešla stavební komise k otevírání obálek s nabídkami na akci
„Přípolož k pokládce NN“. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku stavební komise
vybrala nabídku firmy Energon Dobříš, sro, Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ:
25727362. Nabídková cena 402.700,- Kč bez DPH (487.267,- vč. DPH).

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo jako realizátora akce „Přípolož k pokládce NN“ firmu
Energon Dobříš, sro, Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ: 25727362. ZO pověřuje
starostu podepsáním SOD.

6.7. V pondělí 23.7.2018 se sešla stavební komise k otevírání obálek s nabídkami na akci
„Přípolož k pokládce NN – Veřejné osvětlení“. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku
stavební komise vybrala nabídku firmy Energon Dobříš, sro, Průmyslová 1665, 263 01
Dobříš, IČ: 25727362. Nabídková cena 515.742,- Kč bez DPH (624.047,80,- vč. DPH).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo jako realizátora akce „Přípolož k pokládce NN–
Veřejné osvětlení“ firmu Energon Dobříš, sro, Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš, IČ:
25727362. ZO pověřuje starostu podepsáním SOD.

6.8. Žádost domácího hospice Křídla (spadá pod Diakonii AC), IČ 265 21 385, o
finanční dar. Hospic bude fungovat formou poskytování zdravotních služeb domácí
hospicovou péčí s výjezdy za pacienty v okruhu 30 km.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo finanční dar pro domácí hospic Křídla
(spadá pod Diakonii AC), IČ 265 21 385 ve výši 1.000,- Kč.
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7. Schválení rozpočtového opatření
Žádné rozpočtové opatření.

8. Diskuse, různé

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

10.

Závěr zasedání

Srpnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 29. srpna 2018 na OÚ v Nedrahovicích.

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:15 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu
Petra Hlaváčková
Jana Štemberková
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