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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  18.12.2019 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 18.12.2019 

Termín: středa 18.12. 2019 od 20 hodin, sednice u Budků v Úklidu 

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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům 363/1,  

                   467/12, 465/10, 467/11, 365/8 v kú Kamenice 

6.2. Dodatek č.1 ke SOD ev.č. 019/2019 (jedlé oleje a tuky) 

6.3. Žádost Svazu diabetiků Sedlčany o příspěvek na rok 2020 

6.4. Schválení Návrhu zadání územního plánu 

6.5. Rozpočet na rok 2020 

 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.12 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných v hasičárně v Boru 

 

Účast zastupitelů:  

Přítomni: Čestmír Sosnovec, Vladimír Pešta, Vladimír Vejvoda, Lubomír Budka, Václav 

Rynda, Jan Papež, David Hrma, Tomáš Špale, Petra Hlaváčková 

Omluveni: 
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Petra Hlaváčková 

Václav Rynda 

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:  
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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. 12/2019 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 
 

 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu finančního výboru (pro-

běhla ……………… 

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu kontrolního výboru (pro-

běhla ……………… 

• Z MZE dorazila dotace 51.000,-Kč na obnovu lesního porostu 

• Starosta pracuje na žádosti o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (MZE, 

Stř. kraj) 

• DS – SÚ Petrovice – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – 

hasičárna Bor 

 
 
 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. ČEZ Distribuce, a.s., v zastoupení firmy Krásnohorská elektro, s.r.o., plánuje nové napojení 

objektu Trkov č.p. 2. Půjde o podzemní napojeni nemovitosti, stavební práce budou mj 

prováděny na obecních pozemcích 363/1, 467/12, 465/10, 467/11, 365/8 v kú Kamenice u N 

(viz mapka). Oblast pod MK bude podle návrhu přednostně prováděny a protlaky. ČEZ 

Distribuce, a.s., požaduje podepsání smlouvy o sml budoucí o zřízení věcného břemene.  

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …………… podepsání smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům 363/1, 467/12, 465/10, 467/11, 365/8 v kú 

Kamenice za účelem nového napojení objektu Trkov č.p. 2 

 

 

 

 

 

 

6.2. Dodatek č.1 ke SOD ev.č. 019/2019 (jedlé oleje a tuky). Libor Černohlávek, IČ 165 39 184, 

zaslal Dodatek k výše uvedené SOD. Obsahem je poplatek za nádobu (popelnice 120 l) na olej 

ve výši 500,-Kč bez DPH /1 nádoba/rok. 

 

 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …… Dodatek č.1 ke SOD ev.č. 019/2019 (jedlé 

oleje a tuky). 

 

 

 

 

 

 

6.3. Žádost Svazu diabetiků Sedlčany o příspěvek na rok 2020, IČ 61904856 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ……………  finanční dar pro Svazu diabetiků 

Sedlčany, IČ 61904856 ve výši 1.000,-Kč 
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6.4. Schválení Návrhu zadání územního plánu.  Zastupitelstvo obce Nedrahovice příslušné dle 

§ 6 odst. 5 písm. b) v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zadání Územního plánu obce 

Nedrahovice (viz příloha) 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce příslušné dle § 6 odst. 5 písm. b) v souladu s § 47 odst. 5 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje zadání Územního plánu obce Nedrahovice 

 

 

 

 

6.5. Starosta předložil Zastupitelstvu návrh vyrovnaného rozpočtu obce Nedrahovice na rok 

2020, který byl řádně vyvěšen na ÚD od 2.12.2019 do 18.12.2019. Rozpočet je sestaven jako 

vyrovnaný, výše příjmů 7,8 mil, výše výdajů 7,8 mil. (viz příloha). Závazným ukazatelem 

rozpočtu jsou paragrafy.  

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy vyrovnaný rozpočet obce Nedrahovice na rok 

2019, který byl řádně vyvěšen na ÚD od 2.12.2019 do 18.12.2019, v částce příjmy 7.800.000,- 

Kč, výdaje 7.800.000,-Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v jednotlivých položkách 
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Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 12/2019 v 

jednotlivých položkách. 
 
 

8. Diskuse, různé 

 

• Ekokom odpady (příloha) 

• Kontejnery – doplnění nádob 

• Inventarizační komise (D. Hrma, Vl. Vejvoda, J. Papež) – potřeba provést 

inventuru (konec 12/2019 nebo první týden 2020) 

 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Lednové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………2020 v hasičárně v 

Kamenici 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 
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Ověřovatelé zápisu: 

Petra Hlaváčková 

Václav Rynda 

 

Zpracování zápisu:  

 

 


