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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  25.1.2017 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 25.1.2017 

 

Termín: středa 25.1.2017 od 20 hodin, na OÚ v Nedrahovicích 

 

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 

7) Schválení rozpočtového opatření 

8) Vodní hospodářství 

9) Diskuse, různé 

10) Návrh usnesení 

11) Závěr zasedání 

 

 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných na OÚ v Nedrahovicích 
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Účast zastupitelů: 

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Jiří Vacek, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, David Hrma, 
Jana Štemberková, Petra Hlaváčková, Jiří Neužil, Václav Cháb 

Omluveni: 
 

Účast občanů obce:   
Hosté: 
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. V. Cháb 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

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

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo …. hlasy program zasedání zastupitelstva obce č. 

1/2017 ze dne 25.1. 2017 v předložené podobě. 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 12/2016 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

 

 DS – SÚ Petrovice – ÚS pro stavbu „Úklid u Nedrahovic, v.v.NN pro čp. 3, č. stavby 

ČEZ: IE – 12-6006991“ na pozemcích parc. č. 507/3 a st. 30 v k.ú. Bor u Sedlčan, 

obci Nedrahovice (škola) 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta vyvěsil záměr obce prodat obecní pozemky p.č 354/2 o výměře 75 m2 (ostatní 

plocha, jiná plocha) a p.č. 372 o výměře 270 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), vše v k.ú. 

Radeč u Nedrahovic (viz příloha). Záměr byl zveřejněn na ÚD od 22.12.2016 do 9.1.2017. 

Prodej pozemků souvisí se zakoupením obdobného pozemku od obce Jesenice pod místní ko-

munikací směr na Trojici. 
 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č 354/2 o výměře 75 m2 

(ostatní plocha, jiná plocha) a p.č. 372 o výměře 270 m2 (ostatní plocha, ostatní komu-

nikace), vše v k.ú. Radeč u Nedrahovic. Pozemky budou prodány obci Jesenice za cenu 

25,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy. 
 

  

 

 

 

6.2 Starosta obce vyvěsil záměr na propachtování pozemku 515/3 o ploše 2846 m2, druh 
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pozemku trvalý travní porost, nacházející se v katastrálním území Jesenice u Sedlčan, který je 

zapsán na listu vlastnictví 535 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální 

pracoviště Příbram. Vyvěšeno na ÚD: 03.01. 2017, svěšeno z ÚD: 20.01.2017. 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schválilo záměr na propachtování pozemku 515/3 o ploše 2846 

m2, druh pozemku trvalý travní porost, nacházející se v katastrálním území Jesenice u 

Sedlčan, který je zapsán na listu vlastnictví 535 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

katastrální pracoviště Příbram. Vyvěšeno na ÚD: 03.01. 2017, svěšeno z ÚD: 20.01.2017. 

Pozemek bude propachtován: (komu)…………………………………………………… za 

cenu 3000,-Kč/ha/rok. 

 

 

 

6.3. Spolek Lungta zaslal žádost o projednání možnosti zapojení obce do akce „Vlajka pro 

Tibet“, která proběhne 10.3.2017. Obec se této akce pravidelně účastní formou vyvěšení 

tibetské vlajky. 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do akce „Vlajka pro Tibet“, která 

proběhne 10.3.2017 formou vyvěšení tibetské vlajky. 

 

 

 
 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 v jednotlivých položkách, 

 

Výsledek hlasování: PRO: hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo……. hlasy rozpočtové opatření č. 1/2017  

 

 

8. Vodní hospodářství 

 

 Starosta zaslal na MZe podklady pro ZVA na kanalizaci a vodovod 

 ČS – pojistka 

 Připojování (na dopis reagovali všichni kromě J. Papeže, R. Hrazánka) 

 

9.  Diskuse, různé 
 

 Starosta s místostarostou zvažují postupnou obměnu veřejného osvětlení na ledková světla 

(viz Chyšky, Borotín ad) 

 Informace od spolku Sumiko - Masopust proběhne v sobotu 4.3.2017 (Radeč a 

Nedrahovice) 

 Odpady-podnikatelé 

 

 

 

10. Návrh usnesení 

  

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

11. Závěr zasedání 
 

Únorové zasedání zastupitelstva proběhne dne ………. 2017 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve …………………… hodin. 
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…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  1. Vl. Pešta 

    2. V. Cháb 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

 


