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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  16.5.2018 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 16.5.2018 

Termín: středa 16.5.2018 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. Projektová dokumentace na úpravy návsi v Nedrahovicích 

6.2. Změna katastrálních hranic mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice 

 

7) Schválení rozpočtového opatření 

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 Kamenici 
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Účast zastupitelů: 

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

Neužil, Jana Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek, David Hrma 

Omluveni:  
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vl. Pešta 

V. Cháb 

 

Zpracování zápisu:  Vl. Vejvoda 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje navržené změny v programu jednání 
 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 3/2018 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Na jaře bude probíhat oprava silnice I/28 mezi Sedlčany a Vojkovem (částečná uza-

vírka) 

 Axiom engineering s.r.o. zaslal studii na vybudování obecního rybníka u Radče (viz 

příloha, zdarma) 

 DS – MÚ Sedlčany – vydáno Rozhodnutí společného územního a stavebního řízení – 

propustek Radeč - povoleno 

 DS – KÚ Středočeského kraje povoluje částečnou uzavírku silnice č. I/18 v místě od 

křižovatky silnice č. I/18 s ul. Strojírenská v Sedlčanech po křižovatku silnic I/18, 

III/114 42 a III/12145 u obce Vojkov z důvodu provádění prací na stavbě „I/18 

Sedlčany – Vojkov, oprava komunikace“ (příloha) 

 Starosta poptal realizaci přístřešku pro kontejnery v Nedrahovicích, z oslovených fi-

rem (M. Jonák, L. Bílek) zaslal nabídku pouze L. Bílek a bude akci realizovat 

 Byla dokončena úprava návsi po pokácení vrby v Nedrahovicích 

 Starosta řeší úpravu kolotoče na návsi v Nedrahovicích 

 Proběhla schůzka s realizační firmou na akci „Čekárny v Boru“, byly upřesněny 

detaily a bude podepsána SOD, realizace ve 2. polovině roku 2018 

 

 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta jednal s ing. Nejepínskou (vytvořila PD pro úpravy v Kamenici a Úklidu) o pří-

pravě projektu pro plánované úpravy návsi v Nedrahovicích. Ty by posloužily mj. jako podklad 
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pro další jednání s občany Nedrahovic a zároveň jako projekt. dokumentace pro následné 

úpravy. Cena navrhované projektové dokumentace 60.000,- Kč (detail v příloze). 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ….. hlasy vypracování projektové dokumentace 

„Návrh sadových úprav návsi v Nedrahovicích“ ing. Nejepínskou.  

 

 

 

 

 

 

6.2. Starosta obdržel od starosty obci Jesenice u Sedlčan podklady k návrhu na změnu kata-

strální hranice mezi obcemi Jesenice a Nedrahovice. Návrh vyhotovený katastrálním úřadem 

v Příbrami předpokládá přesun pozemků p.č. 354/2, 372 a 371/2 v kú Radeč u Nedrahovic, obec 

Nedrahovice (376 m2, LV 445) do kú Mezné, obec Jesenice (příloha). Podobným způsobem by 

došlo k úpravě kat. hranic u pozemku 1823 (1288 m2), pouze opačně, tedy ve prospěch obce 

Nedrahovice (dohoda starostů). 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ….. hlasy návrh na změnu katastrální hranice mezi 

obcemi Jesenice a Nedrahovice. Návrh vyhotovený katastrálním úřadem v Příbrami předpo-

kládá přesun pozemků p.č.. 354/2, 372 a 371/2 v kú Radeč u Nedrahovic, obec Nedrahovice 

(376 m2, LV 445) do kú Mezné, obec Jesenice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsá-

ním souhlasu a Dohody a změně hranic katastrálního území Radeč u Nedrahovic a katastrálního 

území Mezné dle tohoto návrhu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

6.2. fghfghgfhfgh  

 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)souhlasí ….. 

 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v jednotlivých položkách  

 

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

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 4/2018 v 

jednotlivých položkách. 
 

 

 

 

 

8. Diskuse, různé 

 

 Krčínova cyklotrasa 

 Kácení vrby na návsi v Nedrahovicích 

 CETin+ČEZ – překládka kabelů, další postup 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 Červnové zasedání zastupitelstva proběhne dne 27. června 2018 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vl. Pešta 

V. Cháb 

 


