
1 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  24.7.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 24.7.2019 

Termín: středa 24.7. 2019 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. Žádost ……………….. o odprodání části obecního pozemku 380/2 v k.ú. Bor u  

                   Sedlčan 

6.2. Změna struktury opravované místní komunikace Na Trojici 

6.3. Žádost ………………… o dotaci na DČOV 

6.4. Žádost …………………….o dotaci na DČOV 

6.5. Žádost ……………………..o dotaci na DČOV 

6.6. Žádost ………………………. o dotaci na DČOV 

6.7. Žádost ………………………….. o dotaci na DČOV 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.7 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

 

 



2 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  24.7.2019 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných na OÚ v Nedrahovicích 

 

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, 

Lubomír Budka, Václav Rynda, Jan Papež, David Hrma 

Omluveni: Tomáš Špale, 
 

Účast občanů obce: 5 
Hosté: 0 
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Petra Hlaváčková 

Jan Papež 

 

Zpracování zápisu: Vladimír Vejvoda 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 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: 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7.,   

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 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. 6/2019 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

• DS – SÚ Petrovice, kolaudační souhlas s užíváním stavby „stavební úpravy bytového 

domu čp. 3 v Úklidu v rozsahu odstranění tří vikýřů na západní, jižní a východní straně 

objektu na pozemku parc. č. st. 30 v k.ú. Bor u Sedlčan, obci Nedrahovice“. 

• DS – MÚ Sedlčany – Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povo-

lení stavby vodního díla – studna – …………. Rudolec 

• Starosta obdržel pracovní rozpočet na realizaci výměny části dešť. kanalizace pod parkem 

v Nedrahovicích (viz příloha)  

• Starosta jednal se zástupkyní ing. Borkovce ohledně projektu na rybníky nad Kamenicí (pro-

hlídka místa případné realizace) 

• DS – MÚ Sedlčany – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – 

studna …………………, Úklid 

• MAS Sedlčansko kontaktovala obec s nabídkou dotace na územní plán obce (starosta 

již dříve projevil zájem o tento program) – 95% dotace 

• DS – MÚ Sedlčany – rozhodnutí Veřejnou vyhláškou o povolení k nakládání s vodami 

a společném povolení vodního díla – studna ……………….., Nedrahovice 

• Starosta připravuje ve spolupráci s firmou BES položení recyklátu finišerem k nemovi-

tosti p. St. Jarolímka (viz příloha – rozpočet MK Na Trojici) 
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• DS – MÚ Sedlčany – společný územní souhlas a souhlas s ohlášeným stavebním zámě-

rem – DČOV –………………, Bor 

 

 
 
 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Žádost ………………………. o odprodání části obecního pozemku 380/2 v k.ú. Bor u 

Sedlčan (viz příloha). Veškeré výlohy by hradil žadatel. 

 

Výsledek hlasování: PRO: 0 hlasů, PROTI: 7 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost ………………… o odprodání části obecního 

pozemku 380/2 v k.ú. Bor u Sedlčan 

 

 

 

 

 

6.2. Starosta jednal s projektantem se zástupci firmy BES, realizátorem opravy silnice Na 

Trojici ohledně změny složení opravovaného povrchu komunikace. Z diskuse vyplynulo 

doporučení nahradit recyklát asfaltovou vyrovnávkou a vrchní vrstvu asfaltového betonu 

zesílit ze 4 na 5cm. Změna je doporučena také u frézování komunikace. S těmito změnami 

souvisí navýšení ceny prací (viz příloha). Projednáno také ve SK. 

 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy změnu způsobu opravy místní komunikace Na 

Trojici, kterou bude provádět firma BES Benešov a navýšení ceny zakázky dle předloženého 

rozpočtu. 
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6.3. Stavební komise projednala žádost……………………… o dotaci na DČOV. Komise 

doporučuje podepsání smlouvy a poskytnutí dotace 

 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI:0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost ……………………… o dotaci na DČOV 

ve výši 40.000,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Stavební komise projednala žádost ……………………………. dotaci na DČOV. Komise 

doporučuje podepsání smlouvy a poskytnutí dotace 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost ……………… o dotaci na DČOV ve výši 

40.000,- 

 

 

 

 

6.5. Stavební komise projednala žádost ………………………o dotaci na DČOV. Komise 

doporučuje podepsání smlouvy a poskytnutí dotace 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost ……………………… o dotaci na DČOV 

ve výši 40.000,-. 
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6.6. Stavební komise projednala žádost …………………….o dotaci na DČOV. Komise 

doporučuje podepsání smlouvy a poskytnutí dotace 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost ……………………… o dotaci na DČOV 

ve výši 40.000,-. 

 

 

 

 

 

6.7. Stavební komise projednala žádost …………………….. Komise doporučuje podepsání 

smlouvy a poskytnutí dotace 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy žádost ………………………….. o dotaci na 

DČOV ve výši 40.000,-. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 v jednotlivých položkách 

 

Výsledek hlasování: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy rozpočtové opatření č. 7/2019 v jednot-

livých položkách. 
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8. Diskuse, různé 

 

• Územní plán 

• Dešťovka Nedrahovice 

• Stodola podlaha (viz příloha) 

• Starosta děkuje skupině kolem L. Budky (J. Sosnovec, O. Budková ad.) a 

všem zalévajícím patronům za obětavý boj o zachování nové dubové aleje 

(zálivka usychajících dubů) 

• Skládky bioodpadu 

• Kaplička Kamenice 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Srpnové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu 28.8.2019 v hasičárně v Boru. 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:50 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Petra Hlaváčková 

Jan Papež 

Zpracování zápisu: Vl. Vejvoda 


