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Pozvánka ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 26.6.2019 

Termín: středa 26.6. 2019 od 20 hodin, hasičárna Kamenice 

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. žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub      

                   „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov o finanční dar 

6.2. Stanovení výše vodného a stočného pro rok 2019 

6.3. Bezúplatný převod pozemku 294/5 v kú Nedr. Podhájí 

6.4. Schválení SOD na realizaci akce „Nedrahovice – oprava místní komunikace            

       Na Trojici“ 

6.5. Žádost R. Scholze o odkup pozemků p.č. 68/3 a 37/2 v kú Nedrahovice 

 

 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.6 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 
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Pozvánka ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

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, Tomáš Špale, Lubomír Budka, Václav Rynda 

Omluveni: Jan Papež 
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vladimír Pešta 

Václav Rynda 

 

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 ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

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. 5/2019 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 

 

  

• DS – MÚ Sedlčany – zahájení společného územního a stavebního řízení – 

studna ………………., Úklid 

• DS – MÚ Sedlčany – zahájení společného územního a stavebního řízení – studna 

–…………… Rudolec 

• MMR nevybralo obec jako potenciálního žadatele na dotaci na opravu MK Na Trojici (na roz-

díl od loňska není žádost ani mezi náhradními projekty, ačkoliv tomu tak vloni bylo a letošní 

žádost byla úplně identická) 
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Pozvánka ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 

23, 796 01 Prostějov podala žádost o finanční dar (viz příloha). 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, z.s., klub „Radost“, Barákova 23, 796 01 Prostějov o finanční dar 

 

 

 

6.2. Starosta obdržel od Žádost SDH Kamenice o finanční dar na dětský den pořádaný dne . 

SčV návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2019. Cena v kalkulaci počítá se zvýšením o 

10% (ze stávajících 79,- na 87,- Kč). Důvodem návrhu je zvýšení ceny vodného a stočného od 

obce Jesenice o 20% (viz příloha). 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …… výši vodného a stočného pro rok 2019 

následovně: 

- Vodné ve výši ……………..,- Kč/m3 

- Stočné ve výši …………….,- Kč/m3 

 

 

 

 

 

 

6.3. Starosta projevil zájem obce při jednání s ÚZSVM o pozemek 294/5 v kú Nedrahovické 

Podhájí. Po doložení podkladů je možné pozemek získat do majetku obce („Trancák 

Kamenice“). 

 

 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. bezúplatný převod pozemku 294/5 v kú 

Nedrahovické Podhájí.od ÚZSVM ve prospěch obce Nedrahovice. 
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Pozvánka ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

 

 

 

6.4. Schválení SOD na realizaci akce „Nedrahovice – oprava místní komunikace Na Trojici“. 

ZO schválilo na předchozím zasedání jako realizátora výše uvedené akce firmu BES s.r.o., 

Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553 (nabídková cena 1.584.805,71,-Kč vč DPH). ZO 

schvaluje tímto smlouvu o dílo s vybranou firmou BES a pověřuje k jejímu podepsání. 

 

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

 

Usnesení:  Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …….. smlouvu o dílo na realizaci akce „Nedrahovice 

– oprava místní komunikace Na Trojici“ s firmou BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 

43792553. ZO pověřuje starostu k podepsání SOD. 

 

 

 

6.5. Žádost …………………, nového majitele domu Nedrahovice čp. 43, o odkup obecních 

pozemků p.č. 68/4 (zahrada 108m2) a 37/4 (zast. plocha 28m2) v kú Nedrahovice. Pozemky 

jsou trvale zaploceny a byly užívány i původním majitelem. 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ………….. prodej obecních pozemků p.č. 

68/4 (zahrada 108m2) a 37/4 (zast. plocha 28m2) v kú Nedrahovice. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 v jednotlivých položkách (rozpočet Jan 

Nepomucký – viz příloha) 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 5/2019 v 

jednotlivých položkách. 
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Pozvánka ze zasedání zastupitelstva obce 

Nedrahovice  26.6.2019 

 
 

8. Diskuse, různé 

 

• Starosta poptal realizaci úprav podlahy v obecní stodole 

• Starosta řeší možnost vybudování malých rybníčků nad Kamenicí, setkání s pro-

jektantem, debata o možném postupu (detail v příloze) 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Červencové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………7.2019 na OÚ 

v Nedrahovicích 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

Ověřovatelé zápisu:     Zpracování zápisu: 

Vladimír Pešta       

 

Václav Rynda 


