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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice
konaného dne 29.11.2017
Termín: středa 29.11.2017 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. Exekuce (……………)
6.2. Prohlášení k zákonu o střetu zájmů
6.3. SOD – poradenství VO v Nedrahovicích
6.4. Právní služby – (……………)
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 v hasičárně v Boru
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Účast zastupitelů:
Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Petra Hlaváčková, Jiří
Neužil, David Hrma, Jana Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek
Omluveni:
Účast občanů obce:
Hosté:

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu:
Vl. Pešta
V. Cháb

Zpracování zápisu:

D. Hrma

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
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo …. hlasy program zasedání zastupitelstva obce
č.11/2017 ze dne 29.11. 2017 v předložené podobě.

4. Kontrola usnesení
Usnesení z minulého zasedání č. 10/2017

5. Informace starosty, došlá pošta


















SÚ Petrovice – kolaudační souhlas s užíváním stavby „zemědělská stavba – sklad
sena, slámy a krmiva na pozemku parc. č. 92/7 v kú Nedrahovice“, …………… (příloha)
Zahájeny přípravy na volbu prezidenta ČR (12.-13.1.2018, 26.-27.1.2018)
Proběhla plánovaná výměna poloviny vodoměrů v Nedrahovicích
DS – Mze - opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení §
32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky
zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018 (viz příloha)
DS – MÚ Sedlčany – zákaz užívání stavby II/120 Rudolec, rekonstrukce propustku
Starosta pokračoval v jednáních ohledně projektu veřejného osvětlení – …………–
info o možnostech ledkového osvětlení, výhody a nevýhody různých značek ad.
Informace o jednání s …………….. (směna pozemků pod MK za odpovídající plochu
z pozemku 133/17,kú Nedrahovice)
Informace o jednání s …………………. (Energon) o projektu přeložky vedení NN v
Nedrahovicích
Informace o jednání s ……………….. z Povodí Vltavy (odstranění sedimentů ze Sedleckého
potoka – žádal p. ………..)
Starosta předběžně rezervoval pro plánovaný výlet rodičů s dětmi z obce exkurzi na Letišti V.
Havla v Praze (26.5.2018), další program exkurze bude upřesněn později (exkurze navazuje na
výlety do Mirákula v předešlých letech)
DS – MÚ Sedlčany - Přerušení řízení o přeložce Libíňského potoka na Rudolci
(……………… doplnit PD ad.)
DS – MÚ Sedlčany – Povolení odběru vod a zřízení vodního díla (………. ad.)

DS – MÚ Sedlčany – kolaudační souhlas stavby propustek - II/120 Rudolec
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6. Body k projednání a hlasování

6.1. Obec obdržela DS informaci od exekutorského úřadu Praha 9, soudní exekutor JUDr. Milan, o opakované dražební vyhlášce – elektronické dražbě nemovitosti zapsané na LV č. 262,
katastrální území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram, ve vlastnictví Ing.
………………………………….podíl id. 1/4, a to:
St. 9 (267m2) zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nedrahovické Podhájí, č.p. 15,
bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 9 (21 331m2). Dražit se bude dne 4.12.2017 (detaily
v příloze)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy účast na dražbě majetku na základě opakované dražební vyhlášce – elektronické dražbě nemovitosti zapsané na LV č. 262, katastrální
území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram, ve vlastnictví
……………………, podíl id. 1/4, a to:
St. 9 (267m2) zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nedrahovické Podhájí,
č.p. 15, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 9 (21 331m2).

6.2. Starosta obce se připojil jménem obce k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků
obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10.
2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (viz
příloha).

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí připojení se obce k „Prohlášení
zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
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znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

6.3. Starosta absolvoval jednání s …………….a navrhuje v souvislosti s přípravou výměny veřejného osvětlení uzavřít Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti v této
problematice. Honorář činí 5.000,- Kč bez DPH (viz příloha).
Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … …. hlasy Smlouvu o poradenské a
konzultační činnosti se …………………., na poradenství v souvislosti s přípravou výměny
veřejného osvětlení v Nedrahovicích.

6.4. Starosta navrhuje uzavření smlouvy …………..na zajištění právních služeb pro
obec Nedrahovice. Jednalo by se o právní služby různého druhu za paušální úhradu
……,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI: hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy uzavření smlouvy …………..na
zajištění právních služeb pro obec Nedrahovice

7. Schválení rozpočtového opatření
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OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 v jednotlivých položkách (červenec
nebylo žádné)

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 10/2017 v
jednotlivých položkách.

8. Vodní hospodářství


6. – 11.11.2017 proběhla výměna ½ obecních vodoměrů

9. Diskuse, různé


Kácení vrby Nedrahovice



Starosta předběžně zamluvil exkurzi na Letišti V. Havla pro rodiče s dětmi (sobota
26.5. v 9,00, Trasa 2, max. 45 osob. Cena je 6 500,- (ca 150,-Kč/os), autobus by
hradila obec jako v předešlých letech – Mirákulum)

10.

Návrh usnesení

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

11. Závěr zasedání
Listopadové zasedání zastupitelstva proběhne dne …. prosince 2017 v hasičárně v Kamenici
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Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin.

…………………………………….…..

…………………………………….…..

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta

Jiří Vacek, místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Vl. Pešta
V. Cháb
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