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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 29.5.2019 

Termín: středa 29.5. 2019 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. Záměr obce propachtovat pozemky p.č. 45/2 a 374/16 v k.ú. Radeč u 

Nedrahovic 

6.2. Žádost SDH Kamenice o finanční dar 

 

6.3. Žádost Linky bezpečí, z.s. (dětská krizová linka), o finanční dar 

 

6.4. Projednání Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na projekt     

„Nedrahovice – oprava místní komunikace Na Trojici“ 

 

6.5. Projednání dotačního Programu obce Nedrahovice na podporu výstavby domov-

ních čistíren odpadních vod.  

 

6.6. Žádost ing. Pešty o závazné stanovisko obce k plánované úpravě kravína 

 

6.7. Vypracování PD na obnovu MK Kamenice-Bor 

 

6.8. Kronikářka obce předložila 29.5.2019 návrh zápisu do obecní kroniky za rok 

2018. 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.5 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

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, Petra Hlaváčková, David Hrma, Tomáš Špale, 

Lubomír Budka, Václav Rynda 

Omluveni: Jan Papež, Vladimír Vejvoda 
 

Účast občanů obce:  4 
Hosté: 0 
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vladimír Pešta 

Václav Rynda 

 

Zpracování zápisu: David Hrma 

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

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: 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8.,  

 

Výsledek hlasování: PRO: 7 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. 4/2019 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

• DS - SÚ Petrovice – ÚS - „přístavba přístřešku pro osobní automobil u rodinného domu 

čp. 3 v Nedrahovicích na pozemcích parc. č. st. 34 a st. 64 v k.ú. a obci Nedrahovice“, po-

dal …………………….v úředním jednání zastoupen na základě plné moci panem Janem 

Friedem, projekční činnost, Nám. T.G.M. 165, 264 01 Sedlčany, IČO:75545446 
• Provedeno oplocení nově vysazené plochy obecního lesíka  

• Starosta plánuje setkání občanů se zástupci firmy Eko-čov na téma DČOV (4.6. 19h, OÚ Ne-

drahovice) 

• Obec obdržela plastové popelnice na sběr jedlých olejů (firma Černohlávek) 

• Starosta jednal se zástupcem firmy G-project České Budějovice (dotace) 

• Proběhlo VŘ na výběr zhotovitele mk Na Trojici 

• Nové složení povodňové komise obce Nedrahovice 

• Starosta podepsal smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na rekonstrukci křížků a zvoni-

ček v obci 

• Nové sítě přidány do geoportálu Gobec (cetin, čez – Nedrahovice) 

• Starosta podepsal kupní smlouvu na pozemky v Úklidu (viz předešlá jednání ZO) 

• Nainstalován nový elektroměr na hřišti v Nedrahovicích 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta vyvěsil záměr propachtovat pozemky p.č. 45/2 (542m2) a 374/16 (40m2) v k.ú. 

Radeč u Nedrahovic. Zájem o propachtování pozemků projevila ZS Kosova Hora. Vyvěšeno 

na ÚD od 24.4. do 13.5.2019. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy propachtování pozemků p.č. 45/2 (542m2) a 

374/16 (40m2) v k.ú. Radeč u Nedrahovic Zemědělské společnosti Kosova Hora. Roční 

pachtovné 3.000,-Kč/ha. 

 

 

 

6.2. Žádost SDH Kamenice o finanční dar na dětský den pořádaný dne 4.5.2019. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční dar 2.000,- Kč pro SDH Kamenice 

na dětský den pořádaný dne 4.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Linka bezpečí, z.s. (dětská krizová linka), IČ: 613 831 98, podal žádost o finanční dar 

3.000,- Kč na činnost v roce 2019. V předchozích letech obec poskytovala dar 1.000,-Kč. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy finanční dar 1.000,- Kč pro Linku bezpečí, 

z.s. IČ: 613 831 98  na činnost v roce 2019. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

6.4. Dne 22.5.2019 v 15 hod se sešli členové stavební komise s realizátorem VŘ J. Hrdinou 

k projednání Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na projekt „Nedrahovice – oprava 

místní komunikace Na Trojici“. Po zpracování VŘ předložil J. Hrdina jeho výsledky stavební 

komisi. Ta po seznámení se s nimi dospěla k doporučení vybrat jako realizátora projektu firmu 

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, která nabízí nejnižší cenu (1.309.756,78,-Kč bez DPH, 

1.584.805,71,- Kč s DPH). 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy, po doporučení stavební komisí Rozhod-

nutí o výběru nejvýhodnější nabídky na projekt „Nedrahovice – oprava místní komuni-

kace Na Trojici“, které jako realizátora projektu stanovuje firmu B E S s.r.o., Sukova 

625, 256 01 Benešov.  
 

 

 

6.5. Dne 22.5.2019 v 15:30 hod se sešli členové stavební komise za účelem projednání dotač-

ního Programu obce Nedrahovice: Podpora výstavby domovních čistíren odpadních 

vod. Projednali podobu Programu včetně všech jeho příloh a předkládají ho zastupitel-

stvu ke schválení. Příjem žádostí bude zahájen 1.7.2019 (min. 30 dnů po zveřejnění 

Programu). 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy dotační Program obce Nedrahovice na 

podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod.  
 
 
 
 
 

6.6. Ing. Vladimír Pešta podává žádost o stanovisko obce k plánované přestavbě kra-

vína (viz příloha). 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy žádost ing. Vladimíra Pešty k plánované 

přestavbě kravína.  
 

1) Obec Nedrahovice nemá námitek k výstavbě akce „Bor - stavební úpravy stáje".  
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.5.2019 

2) Z hlediska napojení na veřejnou komunikaci obec Nedrahovice potvrzuje, že k farmě 

je stávající sjezd. Navržená stavba dle přiložené projektové dokumentace nevyžaduje 

nové napojení na komunikaci. 

 

 

 

 

 

6.7. Vypracování PD na obnovu MK Kamenice-Bor. Starosta jednal s ing. Kubelkou o 

dlouhodobé spolupráci v oblasti projektování místních komunikací a dospěl k dohodě 

na finančních a věcných podmínkách této spolupráce (viz příloha). 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy spolupráci v oblasti projektování míst-

ních komunikací s ing. Kubelkou. 
 

 

6.8. Kronikářka obce předložila 29.5.2019 návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2018. 

(viz příloha) 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy podobu zápisu do obecní kroniky za rok 

2018. 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v jednotlivých položkách  

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy rozpočtové opatření č. 5/2019 v jednot-

livých položkách. 
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8. Diskuse, různé 

 

• Dešťová kanalizace Nedrahovice (13.5.2019 kamera), viz příloha 

• Oprava božích muk v Nedrahovicích (oplechování, zednické a malířské 

práce) 

• Rekonstrukce VO u rybárny (viz příloha) 

• Starosta poptal realizaci úprav podlahy v obecní stodole 

• Starosta řeší možnost vybudování malých rybníčků nad Kamenicí 

• Povodňová komise – nové složení 

• Vodné, stočné pro rok 2019 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Červnové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu 26.6.2019 v hasičárně v Kamenici. 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve 21:38 hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:     Zpracování zápisu:  

Vladimír Pešta      David Hrma 

 

Václav Rynda 


