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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  29.8.2018 

Pozvánka zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 29.8.2018 

Termín: středa 29.8.2018 od 20 hodin, obecní úřad 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. Prodej pozemku 566/2 v kú Bor u Sedlčan 

6.2. Stanovisko k záměru M. Švagra 

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 

 

Účast zastupitelů: Jiří Neužil, 

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

Štemberková, Václav Cháb, Jiří Vacek, David Hrma 
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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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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 7/2018 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

 Sdružení obcí Sedlčanska zveřejnilo (8.8.2018) na základě dohody s obcí podklady 

pro veřejnou zakázku na opravu propustku v Radči. Po vypsání VŘ a vyhodnocení po-

daných nabídek předloží stavební komise závěry z VŘ. Pokud ZO rozhodne o realizaci 

zakázky s doporučenou firmou, požádá obec prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčan-

ska (SOS) o podporu této akce formou nárokové dotace od Středočeského kraje (viz 

minulé jednání) 

 DS – SÚ Petrovice - Přerušuje řízení o nařízení odstranění stavby: „dvou otvíravých 

oken ve 2. NP rodinného domu čp.17 v Nedrahovickém Podhájí na poz. p.č. st. 16/2 

umístěné v líci fasády na vlastnické hranici se sousedním pozemkem parc. č. st. 16/1 v 

k.ú. Nedrahovické Podhájí, obci Nedrahovice“ (dále jen „stavba“) na dobu nezbytnou 

pro vyřízení žádosti stavebníka …………………….. 

 DS – SÚ Petrovice  - zahájení řízení o dodatečném povolení dokončené stavby – sta-

vebních úprav: „osazení dvou otvíravých oken ve 2. NP rodinného domu čp. 17 v Ne-

drahovickém Podhájí na poz. p.č. st. 16/2 umístěné v líci fasády na vlastnické hranici 

se sousedním pozemkem parc. č. st. 16/1 v k.ú. Nedrahovické Podhájí, obci Nedraho-

vice“ 

 

 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta vyvěsil na základě jednání ZO v červenci záměr prodat pozemek 566/2 v kú Bor 

u Sedlčan. Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně vyvěšen na ÚD obce v termínu 

26.7.2018 do 14.8.2018. Prodejní cena 50,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní 

smlouvy.  

 
 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. záměr prodat pozemek 566/2 v kú Bor u 

Sedlčan. Záměr obce prodat tento pozemek byl řádně vyvěšen na ÚD obce v termínu 26.7.2018 

do 14.8.2018. Prodejní cena 50,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Obec Nedrahovice obdržela žádost ………………… o stanovisko k záměru výstavby 

přístřešku pro zemědělskou techniku (kombajn, traktor apod.), kterou plánuje zhotovit na 

parcelách č. 407/2,407/3 a 414/51 v k.ú. Nedrahovice (viz příloha). 

 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ….. žádost …………………..o  kladné 

stanovisko k záměru výstavby přístřešku pro zemědělskou techniku (kombajn, traktor apod.), 

kterou plánuje zhotovit na parcelách č. 407/2,407/3 a 414/51 v k.ú. Nedrahovice (viz příloha). 

 
 
 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

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

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. …../2018 

v jednotlivých položkách. 

8. Diskuse, různé 

 

 …………………..oslovil starostu obce se záměrem založit na facebooku stránku obce 

Nedrahovice. Ta už však existuje (založil ji starosta) a jsou na ní prezentovány 

uskutečněné projekty obce (nebo jiných subjektů v obci). Starosta navrhuje stránku do 

voleb sjednotit, dohodnout pravidla k přístupům (administraci), obsah příspěvků, 

spravování stránky atd. 

9. Návrh usnesení 

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

 

10. Závěr zasedání 

 

 Zářijové zasedání zastupitelstva proběhne dne ………… 2018 v hasičárně v Boru. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Jiří Vacek, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu 

 


