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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  28.2.2018 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 28.2.2018 

Termín: středa 28.2.2018 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 

6.1. Kalkulace vodného a stočného na rok 2018 

6.2. …………………. – úprava hranic pozemků 

6.3. Dětské hřiště Kamenice 

6.4. Přezkoumání hospodaření obce Nedrahovice za rok 2018 

6.5. Aktualizovaná cenová nabídka na PD VO Nedrahovice 

6.6. Nabídka odkupu akcií 

6.7. Finanční dar pro MŠ Jesenice 

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 Boru 

 

Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, Jana 

Štemberková 

Omluveni: David Hrma, Vladimír Pešta, Václav Cháb, Jiří Vacek 
 

Účast občanů obce:  5 
Hosté:  0 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu:      J. Štemberková 

                                      P. Hlaváčková 

 

Zpracování zápisu:    Vl. Vejvoda 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 

 

3. Schválení programu zasedání 
 

Doplnění, připomínky a schválení programu zasedání zastupitelstva obce. 

- byl podán návrh na doplnění programu 
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Do bodu 6 byl podán návrh na doplnění: 6.6. Nabídka odkupu akcií obce a bod 6.7. 

Žádost o finanční dar pro MŠ Jesenice na pořádání dětského karnevalu 

 

Výsledek hlasování: PRO: 5 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. 1/2018 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

  

 Přehled odpadového hospodářství 2009-2017, viz příloha 

 Proběhlo přezkoumání hospodaření obce 

 Starosta obdržel cenový posudek k pozemkům p.č. 411/1 a 411/2 v kú Nedrahovice. 

Na základě tohoto posudku požádal starosta právního zástupce obce o sepsání stano-

viska obce k této skutečnosti (viz příloha) a odeslal ho p. Stěhulemu (viz příloha) 

 Starosta připravuje realizaci dětského hřiště v Kamenici (udělen ÚS) 

 Starosta připravuje realizaci rozšíření přístřešku pro kontejnery 

v Nedrahovicích, (udělen ÚS) 

 Pavla Veselá, Na Topolce 15, Praha 4 poptává možnost pachtu obecních 

pozemků (chov koní, vysoké pachtovné) 

 DS – SÚ Petrovice, ÚS na stavbu DČOV – M. Sosnovec, Kamenice 

 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9, Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul – opa-

kovaná dražební vyhláška (………………..) – obec se opakovaně neúčastnila (parcela 

p.č. st.9 a p.č. 21 v ku Nedr. Podhájí – 1/4) 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 
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6.1. Starosta obdržel od 1. SčV návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018. Návrh 

zachovává ceny z minulého roku (79,- = 40,- stočné a 39,- vodné) a vychází z příjmů a ná-

kladů za totéž období. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 

2018 vycházející z výpočtů 1. SčV. 
 

 
 
 
 

 

6.2. …………… požádal o kontrolu hranic pozemků ve svém vlastnictví (kú Bor u Sedlčan – 

412/1, 412/2, 411/1, st. 25/3 a st. 25/2) s hranicemi pozemků ve vlastnictví obce (kú Bor u 

Sedlčan – 561/30, 555/1 a 410/1). Na základě geometrického měření dne 18.1.2018 vypracoval 

ing. Jaroslav Hadrava GP 195-13/2018, schválený dne 6.2.2018 ing. Štěpánem Vondráčkem a 

Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ze dne 18.1.2018 (ZPMZ č. 195-

13/2018), dle kterého dochází k úpravě hranic pozemků výše uvedených subjektů. Plochy 

pozemků zůstávají dle těchto dokumentů v platnosti. Mění se pouze místo zákresu hranic 

pozemků (viz příloha). 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy GP 195-13/2018, schválený dne 6.2.2018 ing. 

Štěpánem Vondráčkem a Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků ze dne 

18.1.2018 (ZPMZ č. 195-13/2018), dle kterého dochází k úpravě hranic pozemků. 
 

 

 
 
 

6.3. …………………… podal žádost (31.1.2018) o vybudování menšího dětského 

hřiště u hasičárny v Kamenici. Žádost je doplněna konkrétními herními prvky (Hou-

pačky se skluzavkou 61625 a Horolezec kruhový 60892 od firmy TRAntoš, zakázka 

180044), které by byly součástí hřiště. Starosta navrhuje realizovat hřiště z vlastních 

finančních prostředků obce s pomocí členů SDH Kamenice (dle nabídky by cena díla 

činila cca 162.000,- Kč vč. DPH). Starosta zajistil v mezidobí územní souhlas a hřiště 

tak může být vybudováno. Bude nutná součinnost SDH Kamenice a firmy na zemní 
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práce (vyhloubení dopadové plochy, betonování stojin pod dohledem šéfmontéra), viz 

příloha. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy smlouvu o dílo s firmou TRAntoš, Na 

Perchtě 1631, 511 01 Turnov,  na vybudování menšího dětského hřiště u hasičárny v Ka-

menici. Výše plnění 162.046,-Kč vč. DPH. 

 
 
 

 

6.4. Starosta v loňském roce avizoval záměr změnit poskytovatele každoročního přezkoumání 

hospodaření obce. Na základě tohoto záměru starosta navrhuje od letošního roku provádět 

každoroční přezkoumání hospodaření obce s firmou A+D Help, spol. s.r.o., IČ: 25618610, 

Seifertova 525, 26101 Příbram VII. Cena auditu činí 12.100,-Kč vč. DPH. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy smlouvu o poskytnutí auditorské 

služby spočívající v provedení přezkoumání hospodaření obce Nedrahovice s firmou 

A+D Help, spol. s.r.o., IČ: 25618610, Seifertova 525, 26101 Příbram VII. ZO pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy. 

 

 

 

6.5. Starosta projednal s projektantem I. Maříkem z firmy Energon Dobříš změny 

v projekt. dokumentaci VO Nedrahovice. V důsledku těchto změn (změny v rozmístění 

lamp VO, rozšíření počtu a umístění lamp VO ad.) bude nutné PD přepracovat. S tím 

souvisí vyšší náklady na projekt, než jaké odsouhlasilo ZO v červnu 2017 (usnesení č. 

6/2017). Nová nabídka na cenu projektu tak činí 35.000,-bez DPH (42.350,- vč. DPH, 

původní nabídka 25.000,- bez DPH), nabídka v příloze. 
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Výsledek hlasování: PRO: 5 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy aktualizovanou nabídku firmy Energon 

Dobříš, Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš na realizaci projektové 

dokumentace k projektu „Kabelové vedení veřejného osvětlení Nedrahovice“, která 

nahrazuje původní nabídku z června 2017 a schválenou usnesením č. 6/2017 dne 

21.6.2017. 

 

 

 

6.6. ZLT a.s., Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov nabízí obci odkup akcií společnosti 

Hasičská vzájemná pojišťovna za cenu 100,-Kč/akcie. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce zamítá 5 hlasy prodej akcií společnosti Hasičská 

vzájemná pojišťovna za cenu 100,-Kč/akcie ve prospěch ZLT a.s., Zámecké náměstí 13, 

794 01 Krnov. 

 

 

 

 6.7. MŠ Jesenice podala žádost o finanční dar na pořádání dětského karnevalu ve 

výši       2 000,- Kč 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy finanční dar pro MŠ Jesenice ve výši 2 000,- 

Kč 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
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OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v jednotlivých položkách 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy rozpočtové opatření č. 2/2018 v jed-

notlivých položkách. 
 

 

 

 

8. Diskuse, různé 

 

 Příspěvky na stravování 

 Výsadba stromů k 100. letému výročí vzniku ČSR 

 Doplňující body do zápisu jednání ZO (dodávat nejpozději 24 hodin před 

konáním jednání ZO) 

 Krčínova cyklotrasa 

 Kácení vrby na návsi v Nedrahovicích 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

10. Závěr zasedání 

 

 Únorové zasedání zastupitelstva proběhne dne 28. března 2018 v hasičárně v Kamenici 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:30 hodin. 
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…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

J. Štemberková 

P. Hlaváčková 

 


