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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 26.9.2018
Termín: středa 26.9.2018 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. Dotace pro Sokol Jesenice
6.2. Lampy VO k pozemkům 92/9, 92/10 a 92/1 v kú Nedrahovice
6.3. „Silniční propustek v osadě Radeč“
6.4. MO STP Sedlčany žádá o příspěvek na činnost v roce 2019
6.5. Žádost J. a L. Vackových – vjezd
6.6. Dopravní značení
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 Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jana
Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek, David Hrma, Jiří Neužil,
Omluveni:
Účast občanů obce: 4
Hosté: 0

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu: Petra Hlaváčková, Jana Štemberková

Zpracování zápisu: David Hrma

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

Zastupitelstvo obce schválilo 9 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: 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.

Výsledek hlasování: PRO: 9 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. 7/2018

5. Informace starosty, došlá pošta







Protokol z ústního jednání v Nedr. Podhájí – ……………, viz příloha
DS – MÚ Sedlčany – rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení stavby vodního díla …………, příloha
DS – MÚ Sedlčany, souhlas s provedením ohlášené stavby – DČOV – M. Sosnovec
DS – SÚ Petrovice - ÚS – ……… stavba přístřešku pro techniku
SDH Bor reprezentoval obec na dětské hasičské soutěži Mezi stromy“, více na facebooku obce (https://www.facebook.com/obecNedrahovice/)



Proběhla akce Ukliďme Česko (15.9.2018), účast 10 občanů, více na stránkách obce



trestní oznámení na …………….vedlo k jeho omluvě a záruce, že upustí od těchto aktivit
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DS – SÚ Petrovice - souhlas s provedením ohlášené stavby - „stavební úprava stávající jímky na kejdu u separátoru v OMD Kamenice na pozemku parc. č.80/92 v k.ú.
Kamenice u Nedrahovic, obci Nedrahovice“, který dne 10.9.2018 podala Zemědělská
společnost Kosova Hora, a.s., IČO: 00107956, 262 91 Kosova Hora 338

6. Body k projednání a hlasování

6.1. Starosta obdržel žádost Sokola Jesenice o dotaci pro rok 2018 ve výši 20.000,- Kč. Dotace
bude poskytnuta na základě předložených dokladů.
Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost Sokola Jesenice o dotaci pro rok 2018
ve výši 20.000,- Kč.

6.2. M. Jonák žádá z důvodu ochrany majetku o instalaci 2 ks lamp veřejného osvětlení na
pozemcích 92/9, 92/10 a 92/1 v kú Nedrahovice. Lampy a vedení k nim by byly instalovány
na pozemcích 92/9 (P. Štemberk), 92/10 (J. Halaš), 92/1 (Zd. Jonáková). Důvodem jsou
neřešitelné majetkové poměry k pozemku 92/12 (vše kú Nedrahovice, viz příloha). Akce by
byla realizována po vypracování jednoduchého projektu a podpisu SoSB o zřízení služebnosti
s majiteli dotčených pozemků. Zemní práce by zajistil žadatel

Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy žádost M. Jonáka o instalaci 2 ks lamp
veřejného osvětlení na pozemcích 92/9, 92/10 a 92/1 v kú Nedrahovice z důvodu ochrany
majetku.
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6.3. Starosta se zúčastnil druhého jednání hodnotící komise pro akci „Silniční propustek
v osadě Radeč“. Bližší informace podá předseda hodnotící komise (HK). Z jednání HK vyplynulo doporučení vybrat jako realizátora akce firmu BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov
(IČ437 92 553). Cena 1.598.478,01,- Kč. Starosta navrhuje podepsat SOD po uplynutí lhůty
pro odvolání a zahájit realizaci stavby ještě v letošním roce.
Výsledek hlasování: PRO: 9 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy jako realizátora akce „Silniční propustek v osadě Radeč“ firmu BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov (IČ437 92 553). ZO
pověřuje starostu podepsáním SOD po uplynutí lhůty pro odvolání a zahájit realizaci
stavby ještě v letošním roce.

6.4. MO STP Sedlčany (IČ 710 06 168) žádá o příspěvek na činnost v roce 2019.

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy finanční dar ve výši 1.000,-Kč pro MO
STP Sedlčany (IČ 710 06 168)

6.5. Žádost J. a L. Vackových o souhlas s vybudováním vjezdu k parcele 53/7 (rodinný dům)
z místní komunikace (p.č. 482/3) v kú Kamenice u Nedrahovic (viz příloha). Náklady s vybudováním vjezdu si hradí žadatel.
Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy vybudování vjezdu k parcele 53/7 (rodinný
dům) z místní komunikace (p.č. 482/3) v kú Kamenice u Nedrahovic.
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6.6. Dopravní značení. Obec oslovil zástupce SUS Středoč. kraje s tím, že chce realizovat nové dopravní značení na území obce (pouze komunikace ve vlastnictví Stř. kraje)
dle nového pasportu. Obec by se měla k této realizaci připojit (značení na vlastních
komunikacích). Náklady uvedené ve výkazu výměr činí 230.500,-kč vč. DPH.

Výsledek hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 2 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy realizaci nového dopravního značení
na území obce dle nového pasportu. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

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

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 7/2018 v jednotlivých položkách.

8. Diskuse, různé


Dluh obce Prameny – pomoc formou sbírky (pořádá SMS ČR) viz příloha



Zálohové platby na vodné a stočné – dle názoru pí Kváčové jde o náročnou
záležitost. Na školeních jsou účetní obcí před tímto postupem varováni z důvodu
časové i finanční náročnosti (zálohové faktury, vyúčtování, přeplatky, DPH, vymáhání
záloh, atd.)


Výsledky kráceného rozboru vody z vrtu u Plužince (nevyhovuje arzen,
dusičnany a mikrobiologie, malá vydatnost – cca 5m3 denně, rozbor viz příloha)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice

26.9.2018

7


Nový zkušební vrt jinde? Starosta obdržel nabídku od firmy Vodní zdroje, a.s.
(cena 40m vrtu vč potřebných podkladů cca 160.000,- Kč vč. DPH, Pilák u
kachňárny), viz příloha

Starosta zaslal poptávku na instalaci dopravního značení dle nového pasportu
(realizace?)

Krčínova cyklostezka (bude podána dotace na celou akci, náklady dle PPPS 90 mil
Kč, 85% SFDI, 15% Sřtedoč. kraj?, starosta inicioval setkání za účelem zjištění detailních
informací, požadavek financování dle počtu obyvatel zatím nepodpořily ostatní obce)

Žákovské jízdné (slevy pro studenty a seniory přinesly výrazné navýšení jízdného u
celodenních jízdnenek)

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

10.

Závěr zasedání

Ustavující zasedání nového zastupitelstva proběhne dne – dle výsledku a průběhu voleb bude
stanoveno po volbách - …………..2018 na OÚ v Nedrahovicích.

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:46 hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu
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