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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  27.2.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 27.2.2019 

Termín: středa 27.2.2019 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. Žádost ing. Vl. Vyskočila 

6.2. Nabídka Jiřího Vacka – prodej pozemků pod MK 
 

 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.2 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Boru 
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  27.2.2019 

 

Účast zastupitelů:  

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

Hrma, Jan Papež, Tomáš Špale, Lubomír Budka, Václav Rynda 

Omluveni:  
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Zpracování zápisu:  

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: … hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

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

 

 

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:  

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny v programu jednání 
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Nedrahovice  27.2.2019 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 1/2019 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Starosta podal žádost o dotaci u Nadace ČEZ – alej Hadáček 

  DS – MÚ Sedlčany – 15.2. – 28.2. 2019 probíhá částečná uzavírka MK v Boru (pokládce při-

pojení elektřiny pro nový RD 

 Starosta podal žádost o dotaci na opravu MK Na Trojici (MMR) 

 Středočeský kraj schválil vlastní podíl dotace na realizaci Krčínovy cyklostezky, po-

kud dotaci schválí také SFDI, bude se stezka zřejmě opravdu realizovat 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. ing. Vl. Vyskočil, Dublovice 174, majitel nemovitosti Nedrahovice čp8 předložil 

zastupitelstvu projektovou dokumentaci na úpravy této nemovitosti (projekt vypracoval I. Grin, 

Chlum 77, 262 93 Nalžovice) 

 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. úpravy nemovitosti Nedrahovice čp 8 před-

ložené ing. Vl. Vyskočilem, Dublovice 174, v projektové dokumentaci vypracované I. Grinem, 

Chlum 77, 262 93 Nalžovice 
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6.2.  Jiří Vacek nabídl obci k odkoupení pozemky p.č. 482/1 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace, 60 m2), , 482/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace, 79 m2), 482/7 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 14 m2), vše v k.ú. Kamenice u Nedrahovic. Pozemky se nachází 

pod MK nad Kamenicí. Smluvená cena dle předešlých usnesení ZO (25,- Kč/m2 (viz příloha). 

 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. zakoupení pozemků p.č. 482/1 (ostatní 

plocha, ostatní komunikace, 60 m2), , 482/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace, 79 m2), 

482/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace, 14 m2), vše v k.ú. Kamenice u Nedrahovic. 

 

 

 
 
 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v jednotlivých položkách  

 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 2/2019 v 

jednotlivých položkách. 
 
 

8. Diskuse, různé 

 

 Prodej obecního valníku 
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 Starosta po dohodě se stavební komisí pokračuje v přípravě dotačního programu na 

podporu DČOV 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Březnové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………3.2019 v hasičárně v 

Kamenici. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jan Papež 

Vladimír Pešta 

 


