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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice  26.2.2020 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice 

konaného dne 26.2.2020 

Termín: středa 26.2. 2020 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. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o neinvestiční dotaci 

 

 

7) Schválení rozpočtového opatření č.2/2020 

8) Diskuse, různé 

9) Návrh usnesení 

10) Závěr zasedání 

 

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,  
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Omluveni: Petra Hlaváčková, Tomáš Špale, 
 

Účast občanů obce:   
Hosté:  
 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vladimír Vejvoda 

Lubomír Budka 

Zpracování zápisu: D. Hrma 

 

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:  

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schvaluje navržené změny v programu jednání 
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4. Kontrola usnesení 

 

Usnesení z minulého zasedání č. 1/2020 

 

5. Informace starosty, došlá pošta 
 

 

• Starosta řeší možnost dotace na aleje v okolí obce (ČSOP Vlašim), zahájena spolu-

práce objednávkou projektu a přípravy žádosti (viz příloha) 

• Starosta pracuje na žádosti o dotaci na molo u rybníka v Nedrahovicích (MAS) 

• SÚ Petrovice vydal ÚS na opravu opěrné zdi a vybudování stání pro kontejnery v Ka-

menici 

• MÚ Sedlčany – vydáno Oznámení o zahájení vodoprávního a společného územního a 

stavebního řízení – studna – Caltovi – Nedr. Podhájí  

• DS - MÚ Sedlčany – vydáno Oznámení o zahájení vodopr řízení – průzkumný hydro-

geol. vrt (80m) studna pro ZS Kosova Hora (viz příloha) 

• MÚ Sedlčany – souhlas s průzkumných hydrogeol. vrtem (studna Frankovi Nedraho-

vice 57, pozemek 255/11) 

• Pokračuje realizace Krčínovy cyklostezky - Radeč 

 
 
 

6. Body k projednání a hlasování 

 

 

6.1. ZŠ a MŠ Jesenice podala žádost o neinvestiční dotaci na úhradu části nákladů na plavání 

dětí (viz příloha). 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo …………… neinvestiční dotaci ve výši 8.769,- pro 

ZŠ a MŠ Jesenice na úhradu části nákladů na plavání dětí. 
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7. Schválení rozpočtového opatření 

 

OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v jednotlivých položkách 

 

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

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce (ne)schválilo … hlasy rozpočtové opatření č. 2/2020 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 

 

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

Boru 

Zasedání zastupitelstva bylo zakončeno ve ……… hodin. 
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…………………………………….…..  …………………………………….….. 

      Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta              Lubomír Budka, místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Vladimír Vejvoda 

Lubomír Budka 

Zpracování zápisu: D. Hrma 

 


