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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  31.10.2018 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

Termín: 31.10.2018 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice 

Průběh ustavujícího zasedání ZO Nedrahovice: 

1. Zahájení zasedání 

2. Určení mandátového výboru  

3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů 

4. Schválení programu ustavujícího zasedání 

4.1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4.2. Schválení způsobu hlasování (tajně x aklamací) 

4.3. Schválení počtu uvolněných členů zastupitelstva 

4.4. Volba starosty 

4.5. Volba místostarosty 

4.6. Volba finančního výboru 

4.7. Volba kontrolního výboru 

4.8. Volba stavební komise 

4.9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

4.10. Prodej dřeva 

4.11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

4.12. Pořez kulatiny 

4.13. Zřízení nového odběrného místa elektřiny. 

 

5. Kontrola usnesení 8/2018 (září) 

6. Informace starosty, došlá pošta 

7. Schválení rozpočtového opatření č.8 

8. Diskuse, různé 
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9. Návrh usnesení 

10. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce provedl stávající starosta obce Mgr. 

Čestmír Sosnovec přivítáním všech přítomných na Obecním úřadě v Nedrahovicích. 

 

Účast nově zvolených zastupitelů:  

Přítomni: Vladimír Pešta, Čestmír Sosnovec, Lubomír Budka, Petra Hlaváčková, 

Vladimír Vejvoda, David Hrma, Tomáš Špale, Jan Papež, Václav Rynda 

Omluveni:  
 

Účast občanů obce: 9 
Hosté: 0 
 

 

 

Václav Cháb rezignoval na svůj post zastupitele, jeho místo přebírá 1. náhradník 

této kandidátky p. Jiří Soběslavský. Následně rezignoval p. J. Soběslavský a jeho 

místo přísluší V. Ryndovi. 

 

 

 

Stávající starosta požádal nové zastupitele o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních 

údajů a Zásad mlčenlivosti. 

 

 

2. Určení mandátového výboru 

 

Stávající starosta určil členy mandátového výboru (předseda + min. 2 členové)  
 

Předseda: Tomáš Špale 

Členové: Petra Hlaváčková, Vladimír Vejvoda 

 

MV zkontroloval průkazy totožnosti a osvědčení o zvolení jednotlivých nově zvolených 

zastupitelů (dodal registrační úřad) a vyplněných Souhlasů se zpracováním osobních 

údajů a Zásad mlčenlivosti od jednotlivých zastupitelů. 
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Předseda MV, Tomáš Špale, informoval o kontrole průkazů totožnosti a osvědčení o 

zvolení jednotlivých nově zvolených zastupitelů a vyplněných Souhlasů se zpracováním 

osobních údajů a Zásad mlčenlivosti od jednotlivých zastupitelů. Bez závad. 

 

3. Složení slibu nově zvolených zastupitelů 

 

P. Hlaváčková přečetla text „Slibu“: 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 

 

Nově zvolení zastupitelé si vyslechli text „Slibu“, potvrdili ho vyslovením slova „Slibuji“ a 

podepsali text „Slibu“. 
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4. Schválení programu ustavujícího zasedání, hlasování 

k jednotlivým bodům 

 

 

4.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

4.2. Schválení způsobu hlasování (tajně x aklamací) 

4.3. Schválení počtu uvolněných členů zastupitelstva 

4.4. Volba starosty 

4.5. Volba místostarosty 

4.6. Volba finančního výboru 

4.7. Volba kontrolního výboru 

4.8. Volba stavební komise 

4.9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

4.10. Prodej dřeva  

4.11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

4.12. Pořez kulatiny 

4.13. Zřízení nového odběrného místa elektřiny. 

5. Kontrola usnesení 8/2018 (září) 

6. Informace starosty, došlá pošta 

7. Schválení rozpočtového opatření č.8 

8. Diskuse, různé 

9. Návrh usnesení 

10. Závěr zasedání 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání 

 

HLASOVÁNÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM 

 

 

4.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: Jan Papež, Vl. Pešta 

Zpracování zápisu: D. Hrma 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 

 

 

 

4.2.  Schválení způsobu hlasování  

Stávající starosta navrhuje provádět veškerá hlasování veřejně (aklamací) 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy provádění veškerých voleb veřejným 

hlasováním (aklamací) 
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4.3. Schválení počtu uvolněných členů zastupitelstva 

 

Stávající starosta seznámil přítomné s dosavadní praxí obce s určováním uvolněných a 

neuvolněných členů zastupitelstva. Navrhuje, aby byl zachován dosavadní model. Starosta 

bude uvolněným členem zastupitelstva, místostarosta a ostatní členové zastupitelstva 

neuvolnění. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy, že starosta obce bude jediným 

uvolněným členem zastupitelstva obce. 

 

 

 

 

 

4.4. Volba starosty 

 

Zastupitel Vl. Pešta navrhl jako starostu obce Nedrahovice pana Čestmíra Sosnovce 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy jako starostu obce Nedrahovice pana 

Čestmíra Sosnovce 

 

 

Nově zvolený starosta funkci přijal a pokračoval ve vedení ustavujícího zasedání. 
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4.5.  Volba místostarosty 

 

Zastupitel Čestmír Sosnovec navrhl jako místostarostu obce Nedrahovice pana Lubomíra 

Budku 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy jako místostarostu obce Nedrahovice pana 

Lubomíra Budku 

 

 

 

 

 

4.6.  Volba finančního výboru 

 

Čestmír Sosnovec navrhuje složení finančního výboru takto: 

- Předseda: Vladimír Vejvoda 

- Členové: David Hrma, Petra Hlaváčková 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy finanční výbor v tomto složení: 

předseda: Vladimír Vejvoda členové: David Hrma, Petra Hlaváčková 
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4.7. Volba kontrolního výboru 

 

Čestmír Sosnovec navrhuje složení kontrolního výboru takto: 

- Předseda: Vladimír Pešta 

- Členové: Václav Rynda, Jan Papež 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy kontrolní výbor v tomto složení: 

předseda: Vladimír Pešta členové: Václav Rynda, Jan Papež 

 

 

 

 

4.8. Volba stavební komise 

 

Čestmír Sosnovec navrhuje složení stavební komise takto: 

- Předseda: Tomáš Špale 

- Členové: Lubomír Budka, Vladimír Pešta 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy stavební komisi v tomto složení: 

předseda: Tomáš Špale členové: Lubomír Budka, Vladimír Pešta 
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4.9.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Neuvolnění zastupitelé byli v minulém období odměňováni takto: členové zastupitelstva 680,- 

Kč/měsíc, neuvolněný místostarosta 7.140,-Kč/měsíc. Zastupitelstvo se shodlo na navýšení 

odměny pro místostarostu na 8.140,- Kč / měsíc. 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy výši odměn pro neuvolněné členy 

zastupitelstva a to takto:  

Neuvolněný místostarosta: - 8.140,- Kč od 1.11.2018 

Neuvolnění zastupitelé: - 680,- Kč od 1.11.2018 

 

 

 

 

4.10.  Prodej dřeva 

 

Od jara roku 2018 dochází k nutné těžbě smrkového dřeva v obecním lese. Protože je velmi 

obtížné dřeva prodat, navrhuje Č. Sosnovec nabídnout část vytěženého dřeva („surováky“) za 

zvýhodněnou cenu (náklady na těžbu – 350,-Kč/m3) obyvatelům Nedrahovic. V případě 

nepokácených sušin by šlo o cenu 300,-Kč/m3 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy prodej dřeva („surováky“) z obecního lesa 

přednostně obyvatelům Nedrahovic za cenu 550,- Kč/m3, u nepokácených sušin za cenu 300,- 

Kč/m3. 
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4.11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s majiteli pozemků 

parc. č. 92/7, 92/9, 92/10 v kú Nedrahovice za účelem realizace veřejného osvětlení. 

Věcné břemeno služebnosti se zřizuje bezúplatně (detail v příloze).  

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení služebnosti s majiteli pozemků parc. č. 92/7, 92/9, 92/10 v kú Nedrahovice za účelem 

realizace veřejného osvětlení. 

 

 

 

 

4.12. Návrh na pořezání kulatiny pro účely obce. Č. Sosnovec navrhuje nechat 

pořezat kulatinu z obecního lesa (cca 25 m3) na fošny, které by obec následně využívala 

při realizaci vlastních projektů. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

-  

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy pořezání kulatiny z obecního lesa (cca 25 

m3) na fošny aj. 

 

 

 

4.13. Zřízení nového odběrného místa elektřiny. V souvislosti s realizací veřejného 

osvětlení a prováděním zemních prací by bylo vhodné zřídit nové odběrné místo na hřišti 

v Nedrahovicích, které bude využíváno jako zdroj energie při pořádání akcí pro 

veřejnost (čarodejnice, dětské dny, Vánoční svícení ad.) 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy zřídit nové odběrné místo na hřišti 
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v Nedrahovicích, které bude využíváno jako zdroj energie při pořádání akcí pro veřejnost. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

Kontrola usnesení 8/2018 (září) – viz příloha 

 

 

 

6. Informace starosty, došlá pošta 

 

 DS – MÚ Sedlčany – kolaudační souhlas ke studně (M. Barták, Kamenice) 

 MÚ Sedlčany, souhlas s provedením ohlášené stavby – DČOV – M. Sosnovec 

 DS – SÚ Petrovice  - kolaudační souhlas na rozšíření přístřešku pro kontejnery v Ne-

drahovicích 

 

 DS – MÚ Sedlčany – Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení stavebního řízení – Kr-

čínova cyklostezka 

 

 DS – SÚ Petrovice  - Souhlas s dělením pozemku pro pí Ješutovou (Paták, obecní sto-

dola) 

 

 

 
 
 
 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v jednotlivých položkách  

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 8/2018 v jed-

notlivých položkách. 
 
 

8. Diskuse, různé 

 

 Předání Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018 vydanou SMO 

ČR 

 Jednací řád zastupitelstva (omlouvání, zasílání programu atd.) 

 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

 

 

10. Závěr zasedání 

 

 Listopadové zasedání zastupitelstva proběhne dne 21. listopadu 2018 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:28 hodin. 

 

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

      Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu 
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