
1 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 24.4.2019 

Termín: středa 24.4. 2019 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. Odkoupení pozemků p.č. st. 36, 419/1 a 419/2 v k.ú. Bor u Sedlčan 

6.2. Rekonstrukce křížků a zvoniček v Nedr. Podhájí a Rudolci 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.2 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Kamenici 

 

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: 

Tomáš Špale 

Petra Hlaváčková 

 

Zpracování zápisu:  

 

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

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo ….. hlasy ověřovatele a zapisovatele zápisu. 
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

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 (ne)schvaluje navržené změny v programu jednání 
 

 

4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 3/2019 

 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

• DS – MÚ Sedlčany – zahájení řízení – studna – …………… 

• SÚ Petrovice – kolaudační souhlas – ……….. 

• SÚ Petrovice – ÚS – Stavba podkroví ……………….. Nedrahovice 

• Dokončena úprava veř. prostranství kolem čekárny v Boru (cesta) 

• Starosta jednal se zástupcem RPA Brno (dotace) 

• Zahájeno VŘ na výběr zhotovitele mk Na Trojici 

• Proběhla realizace výsadby aleje u Hadáčkova kříže, starosta pokračuje v součinnosti s Nadací 

(dokládání příloh) 
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Starosta jednal s JUDr. Šimkovou (správce konkurzní podstaty) o možnosti odkoupení 

pozemků od Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci se sídlem Temný Důl 73, 542 21 

Pec pod Sněžkou, IČ 00212172, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl A, vložka 10409: 

- pozemek st.č. 36 (zastavěná plocha a nádvoří)  o výměře  1872 m2 

  Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 36 

- pozemek č. parc. 419/1 (orná půda) o výměře 4785 m2 

- pozemek č. parc. 419/2 (ostatní plocha) o výměře 74 m2, vše na LV 251 

 v k.ú. Bor u Sedlčan. Na základě znaleckého posudku byla cena stanovena takto:  

Celková kupní cena jako cena obvyklá a dohodnutá za pozemky činí částku ve výši 462.706,- 

Kč (slovy: čtyřistašedesátdvatisícsemdsetšestkorunčeských). Pozemky v kat. ú.  Bor u 

Sedlčan byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ladislava Řehořka, Drkolnovská 

čp.  219, 261 01 Příbram, č. 36/6962/2019 ze dne 10.2. 2019 cenou obvyklou ve výši 

462.706,- Kč.    

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. odkoupení pozemků p.č. st.č. 36, 419/1 a 

419/2  v k.ú. Bor u Sedlčan. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 

 

 

 

 

6.2. Starosta na základě březnového jednání ZO podal žádost u nadace Patronát Sedlčansko o 

podporu rekonstrukce křížků a zvoniček v Nedr. Podhájí a Rudolci. Celkový rozpočet akce 

činí 88.127,-Kč. Žádaná dotace činila 55.850,- Kč (60%), pro velký počet žádostí schválena 

dotace 40.000,- Kč (viz příloha). 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. rekonstrukci křížků a zvoniček v Nedr. 

Podhájí a Rudolci dle předloženého rozpočtu a přijetí dotace od nadace Patronát Sedlčansko 

na danou akci.  
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

 

 

 

 
 
 
 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v jednotlivých položkách  

 

 

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

 

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 4/2019 v 

jednotlivých položkách. 
 
 

8. Diskuse, různé 

 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Dubnové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………5.2019 v hasičárně v 

Boru. 
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  24.4.2019 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Tomáš Špale 

Petra Hlaváčková 

 

Zpracování zápisu:  

 


