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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  16.5.2018 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 16.5.2018 

Termín: středa 16.5.2018 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. Projektová dokumentace na úpravy návsi v Nedrahovicích 

6.2. Změna katastrálních hranic mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice 

6.3. Podpora Linky bezpečí, z.s. 

6.4. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

6.5. Celoroční hospodaření obce Nedrahovice a Závěrečný účet obce 

za rok 2017 

6.6.  Účetní závěrka za rok 2017 

6.7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce na období 2018 – 2022 

6.8. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání okrskové soutěže v 

Nedrahovicích 

6.9. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání dětského dne v 

Nedrahovicích 

6.10. Žádost SDH Bor o finanční dar na pořádání dětského dne v Boru 
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7) Schválení rozpočtového opatření 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných na OÚ Nedrahovice 

 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Jiří Neužil, Václav Cháb, Jiří Vacek, David 

Hrma 

Omluveni:  Vladimír Vejvoda,  Petra Hlaváčková, Jana Štemberková 
 

Účast občanů obce:  0 
Hosté: 0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

J. Neužil 

V. Cháb 

 

Zpracování zápisu:  D. Hrma 
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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. 

- byl podán návrh na doplnění programu 

Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění: 

6.3. Podpora Linky bezpečí, z.s. 

6.4. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

6.5. Celoroční hospodaření obce Nedrahovice a Závěrečný účet obce 

za rok 2017 

6.6.  Účetní závěrka za rok 2017 

6.7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce na období 2018 – 2022 

6.8. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání okrskové soutěže v 

Nedrahovicích 

6.9. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání dětského dne v Nedrahovicích 

6.10. Žádost SDH Bor o finanční dar na pořádání dětského dne v Boru 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny v programu jednání 
 

 

4. Kontrola usnesení 
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Usnesení z minulého zasedání č. 3/2018 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Na jaře bude probíhat oprava silnice I/28 mezi Sedlčany a Vojkovem (částečná uza-

vírka) 

 Axiom engineering s.r.o. zaslal studii na vybudování obecního rybníka u Radče (viz 

příloha, zdarma) 

 DS – MÚ Sedlčany – vydáno Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení – 

propustek Radeč - povoleno 

 DS – KÚ Středočeského kraje povoluje částečnou uzavírku silnice č. I/18 v místě od 

křižovatky silnice č. I/18 s ul. Strojírenská v Sedlčanech po křižovatku silnic I/18, 

III/114 42 a III/12145 u obce Vojkov z důvodu provádění prací na stavbě „I/18 

Sedlčany – Vojkov, oprava komunikace“ (příloha) 

 Starosta poptal realizaci přístřešku pro kontejnery v Nedrahovicích, z oslovených fi-

rem (M. Jonák, L. Bílek) zaslal nabídku pouze L. Bílek a bude akci realizovat 

 Byla dokončena úprava návsi po pokácení vrby v Nedrahovicích 

 Starosta řeší úpravu kolotoče na návsi v Nedrahovicích 

 Proběhla schůzka s realizační firmou na akci „Čekárny v Boru“, byly 

upřesněny detaily a bude podepsána SOD, realizace ve 2. polovině roku 2018 

 Zahájeny opravy MK a úpravy 2 vjezdů (Písaříkovi Nedrahovice, Špalovi 

Podhájí) 

 Nové hřiště v Kamenici je v provozu 

 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta jednal s ing. Nejepínskou (vytvořila PD pro úpravy v Kamenici a Úklidu) o pří-

pravě projektu pro plánované úpravy návsi v Nedrahovicích. Ty by posloužily mj. jako podklad 

pro další jednání s občany Nedrahovic a zároveň jako projekt. dokumentace pro následné 

úpravy. Cena navrhované projektové dokumentace 60.000,- Kč (detail v příloze). 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 6 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy vypracování projektové dokumentace „Návrh 

sadových úprav návsi v Nedrahovicích“ ing. Nejepínskou. 
 

 

 

 

 

 

6.2. Starosta obdržel od starosty obci Jesenice u Sedlčan podklady k návrhu na změnu kata-

strální hranice mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice. Návrh vyhotovený katastrálním úřadem v 

Příbrami předpokládá přesun pozemků p.č. 354/2, 372 a 371/2 v kú Radeč u Nedrahovic, obec 

Nedrahovice (376 m2, LV 445) do kú Mezné, obec Jesenice (příloha). Podobným způsobem by 

došlo k úpravě kat. hranic u pozemku 1823 (1288 m2), pouze opačně, tedy ve prospěch obce 

Nedrahovice (dohoda starostů). 
 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy návrh na změnu katastrální hranice mezi ob-

cemi Jesenice a Nedrahovice. Návrh vyhotovený katastrálním úřadem v Příbrami předpokládá 

přesun pozemků p.č.. 354/2, 372 a 371/2 v kú Radeč u Nedrahovic, obec Nedrahovice (376 m2, 

LV 445) do kú Mezné, obec Jesenice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním sou-

hlasu a Dohody a změně hranic katastrálního území Radeč u Nedrahovic a katastrálního území 

Mezné dle tohoto návrhu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

6.3. Linka bezpečí, z.s., požádal o podporu na provoz v roce 2018. V loňském roce obec 

podpořila spolek částkou 1.000,-Kč. 

 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podporou Linky bezpečí, z.s., pro rok 2018 ve 

výši 1.000,-Kč. ZO pověřuje starostu podepsáním darovací smlouvy. 
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6.4. Starosta absolvoval jednání se zástupcem SMS a obdržel podklady nutné pro plnění 

povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Mj se jedná o Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, která je 

přílohou programu zasedání ZO. 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytování služeb 

pověřence pro ochranu osobních údajů. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy. 

 

6.5. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Nedrahovice a Závěrečný účet 

obce 

za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad. Nedo-

statky specifikované ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly již napraveny 

 

1. K inventarizaci účtu 069 byl dodán inventurní soupis z evidence majetku, který obsa-

huje soupis akcií Hasičské vzájemné společnosti a ZS Kosova Hora, jejich počet a jed-

notkovou cenu (dodáno již v průběhu auditu) 

 

2. Rozpočet na rok 2018 byl schválen v třídění na paragrafy. Závaznými ukazateli jsou 

paragrafy. Schváleno Usnesením zastupitelstva obce 20. 12. 2017 

 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Nedrahovice a Závě-

rečný účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez 

výhrad. Nedostatky specifikované ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byly již na-

praveny. 

 

1. K inventarizaci účtu 069 byl dodán inventurní soupis z evidence majetku, který obsa-

huje soupis akcií Hasičské vzájemné společnosti a ZS Kosova Hora, jejich počet a jed-

notkovou cenu (dodáno již v průběhu auditu) 

 

2. Rozpočet na rok 2018 byl schválen v třídění na paragrafy. Závaznými ukazateli jsou 

paragrafy. Schváleno Usnesením zastupitelstva obce 20. 12. 2017 
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6.6. Starosta obce předložil zastupitelstvu účetní závěrku za rok 2017 vypracovanou účetní 

obce. 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku za rok 2017 

 

 

 

 

6.7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022. Obce do 

500 obyvatel mohou mít 5-15 zastupitelů. Starosta navrhuje, aby zůstal zachován 

stávající počet členů Zastupitelstva obce, tedy 9. 

 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje, že Zastupitelstvo obce Nedrahovice pro 

volební období 2018 – 2022 bude 9členné. 

 

 

 

6.8. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání okrskové soutěže v 

Nedrahovicích 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na 

pořádání okrskové soutěže v Nedrahovicích ve výši 15.000,-Kč. 
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6.9. Žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na pořádání dětského dne v Nedrahovicích 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Nedrahovice o finanční dar na 

pořádání dětského dne v Nedrahovicích ve výši 2.000,-Kč. 

 

 

 

6.10. Žádost SDH Bor o finanční dar 7.000,- Kč na pořádání dětského dne v Boru - Děti 

sto let od vzniku republiky. 

 

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

  

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH Bor o finanční dar na pořádání 

dětského dne v Boru - Děti sto let od vzniku republiky - ve výši 7.000,-Kč. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v jednotlivých položkách 

 

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

 



9 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  16.5.2018 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy rozpočtové opatření č. 4/2018 v jed-

notlivých položkách. 
 

 

 

 

 

8. Diskuse, různé 

 

 Krčínova cyklotrasa 

 Kácení vrby na návsi v Nedrahovicích 

 CETin+ČEZ – překládka kabelů, další postup 

 Proběhl Dětský den v Boru, starosta děkuje SDH Bor i všem pomáhajícím 

organizátorům 

 Starosta se zúčastnil semináře „Přímá volba starostů“, který pořádal 

poslanecký klub STAN v PS PČR 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

10. Závěr zasedání 

 

 Červnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 27. června 2018 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:35 hodin. 

 

…………………………………….…..  …………………………………….….. 
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      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

J. Neužil 

V. Cháb 

 


