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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  29.1.2020 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 29.1.2020 

Termín: středa 29.1. 2020 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. MŠ Jesenice podala žádost o příspěvek na Dětský karneval 2020 

6.2. Projednání dotačního Programu obce Nedrahovice na podporu výstavby do-

movních čistíren odpadních vod pro rok 2020 

 

6.3. Žádost …………. o vyjádření ke stavebnímu záměru (viz příloha) 

6.4. Žádost ZŠ a MŠ Jesenice (hory) 

6.5. Žádost spolku Lungta 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.1/2020 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

1. Zahájení zasedání 
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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, Lubomír Budka, Václav 

Rynda, Jan Papež, David Hrma, Tomáš Špale,  

Omluveni: Petra Hlaváčková 
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jan Papež 

Vladimír Pešta 

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 
 

 

• Starosta využil nabídku firmy Chytré střechy na bezplatnou kontrolu krovu hasičárny 

v Kamenici (viz příloha) 

• Starosta úspěšně odeslal žádost o dotaci na ÚP (MAS Sedlčansko) 

• Starosta zahájil jednání o provedení VŘ na rekonstrukci MK Úklid-Bor a opravu deš-

ťové kanalizace v Nedrahovicích 

• Starosta dokončil a podal žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

(MZE, Stř. kraj – 162.562,-Kč) 

• DS – SÚ Petrovice – oznámení vydání společného ÚS a souhlasu s provedením stav. 

záměru (………….) 

• SÚ Petrovice vydal společné ÚR a SP na rekonstrukci komunitního centra Bor 

• MÚ Sedlčany – vydáno Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném po-

volení stavby vodního díla (studna hasičárna Bor) 

• MÚ Sedlčany – vydáno Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném po-

volení stavby vodního díla (studna ………………..) 

 
 
 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. MŠ Jesenice podala žádost o příspěvek na Dětský karneval 2020. 

 

Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …………… finanční dar ve výši 2.000,- pro MŠ 

Jesenice na Dětský karneval 2020. 

 

 

 

 

 

6.2. Stejně jako v loňském roce obec vypisuje dotační Program obce Nedrahovice na podporu 

výstavby domovních čistíren odpadních vod. Podmínky poskytnutí dotace stejně jako 

veškeré další podklady budou vyvěšeny na int. stránkách obce, program také na ÚD 

obce. 

 

 

 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …… dotační Program obce Nedrahovice na 

podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

6.3. Žádost ……………… o vyjádření ke stavebnímu záměru (viz příloha), I. etapa – 

bramborárna, II. etapa – přístřešek na techniku (později) 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)souhlasí ……………  se stavebním záměrem ……….. dle 

přiložených podkladů. 

 

 

6.4. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o příspěvek na lyžařský výcvik pro děti z naší obce (4 žáci 

x 500,-Kč). 
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Výsledek hlasování: PRO: … hlasů, PROTI:  hlasů, ZDRŽEL SE: … hlasů 

 

Usnesení: Zastupitelstvo (ne)schvaluje …………. finanční dar 2.000,-Kč pro ZŠ a MŠ 

Jesenice  na lyžařský výcvik  

 

 

 

 

6.5. Spolek Lungta, IČ: 677 758 45 požádal obec o zapojení do akce „Vlajka pro Tibet“, účast 

proběhne formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2020, jako v předešlých letech 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schvaluje ……. hlasy zapojení obce do akce „Vlajka pro 

Tibet“, účast proběhne formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10.3.2020. 

 

 

 

7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v jednotlivých položkách 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 1/2020 v 

jednotlivých položkách. 
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8. Diskuse, různé 

 

• Starosta řeší možnost měření spotřeby obecní vody vodoměry s dálkovým odečtem 

(viz příloha) 

• Fáze oprav MK Úklid-Bor – výběrové řízení (+ finance) 

• Fáze oprav opěrné zdi v Kamenici (viz příloha) 

• P. Svobodová požádala o přidání 1 ks nové lampy VO u rybárny (souhlas?) 

 

 

 

9. Návrh usnesení 

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

 

 

10. Závěr zasedání 

 

  Únorové zasedání zastupitelstva obce proběhne ve středu ……………2020 na OÚ v 

Nedrahovicích 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 

 

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

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Jan Papež 

Vladimír Pešta 

 

Zpracování zápisu:  


