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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  30.10.2019 

Pozvánka zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 30.10.2019 

Termín: středa 30.10. 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. Žádost ………………o možnost odkoupení parcel st. 37/4, 28m2 (zastavěná            

                  plocha, nádvoří) v k.ú. Nedrahovice a 68/4, 108 m2 (zahrada) v k.ú.  

                  Nedrahovice. 

6.2. Žádost SDH Kamenice o rekonstrukci střechy hasičárny 

6.3. Žádost Sokola Jesenice  

6.4. Nabídka na odkup akcií Hasičské vzájemné pojišťovny 

6.5. Žádost ……………… o dotaci na DČOV 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.10 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

 

 



2 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  30.10.2019 

1. Zahájení zasedání 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Čestmír Sosnovec přivítáním 

všech přítomných na OÚ v Nedrahovicích 

 

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: 

Vl. Pešta 

T. Špale 

 

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 
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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. 9/2019 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 
 

• DS – MÚ Sedlčany – vydán kolaudační souhlas na silniční propustek Radeč 

• DS – SÚ Petrovice – souhlas s ohlášenou změnou stavby  

- „zahradního domku na pozemku parc. č. 53/7 v k.ú. Kamenice u Nedrahovic, obci Ne-

drahovice“, kterou dne 7.10.2019 podali ……………………- prodloužení termínu dokon-

čení do 10/2021 

• Vybudování prostoru na kontejnery v Radči zrealizováno 

 

• DS – SÚ Petrovice – kolaudační souhlas pro bytovou jednotku – ………………. 

 
 
 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. Žádost ……………………… o možnost odkoupení parcel st. 37/4, 28m2 (zastavěná plo-

cha, nádvoří) v k.ú. Nedrahovice a 68/4, 108 m2 (zahrada) v k.ú. Nedrahovice. Záměr obce 

prodat výše uvedené pozemky byl řádně vyvěšen na ÚD od 19.9. do 10.10. 2019. 

 

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

 

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

možnost odkoupení parcel st. 37/4, 28m2 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Nedrahovice a 68/4, 

108 m2 (zahrada) v k.ú. Nedrahovice. 
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6.2. SDH Kamenice podal žádost o výměnu střešní krytiny a opravu komína v hasičárně 

v Kamenici. Starosta upozorňuje na nutnost spolupráce členů SDH při přípravě oprav. 

 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …… žádost SDH Kamenice o výměnu střešní krytiny 

a opravu komína v hasičárně v Kamenici 

 

 

 

 

 

 

6.3. Sokol Jesenice, z.s., IČ 489 55 604 podal žádost o dotaci 20.000,- na činnost v roce 2019. 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ……………  dotaci pro Sokol Jesenice, z.s., IČ 

489 55 604 ve výši 20.000,- na činnost v roce 2019 

 

 

6.4. Starosta obdržel nabídky na odkup akcií Hasičské vzájemné pojišťovny od dvou subjektů. 

Vyšší nabídka přišla od společnosti ZLT a.s., IČ: 46973451, Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov 

a sice 147,-Kč za akcii. Obec disponuje 100 ks akcií jmenovité hodnoty 96,-Kč/1 akcii. 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …………… prodej 100 ks akcií Hasičské 

vzájemné pojišťovny vlastněných obcí společnosti ZLT a.s., IČ: 46973451, Zámecké náměstí 

13, 794 01 Krnov a sice 147,-Kč za akcii. 

 

 

 

6.5. Stavební komise projednala žádost ………………….o dotaci na DČOV. Komise 

doporučuje podepsání smlouvy a poskytnutí dotace 

 

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

 

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

DČOV ve výši 40.000,-. 

 

 

 
 

6.6. ÚZSVM, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 nabízí na základě 

předkupního práva obci možnost odkoupení částí pozemků 626/1 a 626/8 v kú Nedrahovice. 

Jedná se o ideální ¾ těchto pozemků za celkovou cenu 19.300,-Kč/502 m2, tj. 38,5,-Kč/ m2 

(detaily v příloze). 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo ……………odkoupení ideálních ¾ pozemků 626/1 

a 626/8 v kú Nedrahovice o celkové ploše 502 m2 za cenu 19.300,-Kč od ÚZSVM, Rašínovo 

nábř. 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 
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OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 v jednotlivých položkách 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 10/2019 v 

jednotlivých položkách. 
 
 

8. Diskuse, různé 

 

• Příprava rozpočtu na rok 2020 

• Fotka – ………… 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Listopadové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………v hasičárně v Boru. 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vl. Pešta 
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T. Špale 

 

Zpracování zápisu:  

 

 


