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U S N E S E N Í č. 11/2017 
 

ZE  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITESTVA  OBCE NEDRAHOVICE 
ZE DNE 29.11. 2017 

 
 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice neschvaluje: 

 

1. účast na dražbě majetku na základě opakované dražební vyhlášce – elektronické 

dražbě nemovitosti zapsané na LV č. 262, katastrální území Nedrahovické Podhájí, 

obec Nedrahovice, okres Příbram, ve vlastnictví ……………………… podíl id. 1/4, a 

to: 
St. 9 (267m2) zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nedrahovické Podhájí, 

č.p. 15, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 9 (267m2) 

 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice bere na vědomí: 
 

1. připojení se obce k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017, 

iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 

 
 

Zastupitelstvo obce Nedrahovice schvaluje: 

 
1. zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. navržený program zasedání  

3. rozpočtové opatření č. 10/2017 v jednotlivých položkách 

4. Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti se Stanislavem Jírou, Pátek 75, 29001 

Pátek, IČO: 71141804,  na poradenství  v souvislosti s přípravou výměny veřejného 

osvětlení v Nedrahovicích. 

5. uzavření smlouvy o právní pomoci s JUDr. Petr Košťálem, advokátem v Příbrami se 

sídlem  Střelecká 26,  Příbram II  261 01, na zajištění právních služeb pro obec 

Nedrahovice. 

6. podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace směr Jesenice (na Trojici) do 

programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

7. finanční dar 4.000,- Kč pro MŠ Jesenice. ZO pověřuje starostu podepsáním darovací 

smlouvy. 

8. finanční dar 2.000,- Kč pro SDH Bor na Mikulášskou besídku. ZO pověřuje starostu 

podepsáním darovací smlouvy. 

9. finanční dar 2.000,- Kč pro SDH Kamenice na Mikulášskou besídku. ZO pověřuje 

starostu podepsáním darovací smlouvy. 
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 Usnesení bylo schváleno přítomnými členy zastupitelstva 

obce Nedrahovice v jednotlivých bodech bez připomínek.  

 

 

 

 

 

Místostarosta :                                                                 Starosta obce : 

     Jiří Vacek                                                                Mgr. Čestmír Sosnovec 

 

 

 

 

 

 

         Nedrahovice dne  01.12.2017    

 

 

 

          Vyvěšeno: 01.12.2017          Sejmuto: 20.12.2017 

  

Příští zasedání zastupitelstva obce bude probíhat ve středu dne 20.12. 2017 od 20 

hodin v hasičárně v Kamenici. 

 

Detailní zápis naleznete na nástěnce OÚ v Nedrahovicích nebo na 

www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/

