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Z jednání obecního zastupitelstva
20. července 2015 
Starosta po přivítání zastupitelů předložil návrh na doplnění programu jednání. 
Usnesení. 1a/VII-2015: Zast. obce Nekoř schvaluje program jednání 20.7. 2015.  8 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta promítl fotografie a připomenul zejména události po bouři ze dne 8.7.2015 v obci: 
• Sběrný dvůr Nekoř – 17.6 proběhla kontrola vybavení - kontejnerů pracovníky Státního fondu život-

ního prostředí, 23.6. kontrola KÚ PK při schvalování provozního řádu
• Akce v obci – 21.6. Dětský den - vzhledem k počasí na sále KD; 4.7. Srandamač a Hasičský táborák 
• Přeložka vedení u čp. 144 – 17.6. instalován sloup, 20.6. při vypnutí elektřiny přepojení elektrického 

vedení, kolna u školy čp. 144 - zajištěno zbourání; Do KN podán vklad zkolaudovaného amfiteátru 
i zbořeniště na st.p. 4/1

• Petrův palouk - proveden venkovní nátěr obytných buněk 
• Cesta na Vejrově od čp. 74 po čp 235 – doměřen skutečný stav celé cesty – SK vyjasnit velikost (šíř-

ku) komunikace - pak jednání o odkoupení
• Okna a elektrika OU. 13.7. zahájeno bourání, 17.7. výměna části oken, 24.7. druhá část.
• Následky noční bouře 8.7.2015 – kalamita v obecních i soukromých lesích, poškozena cesta - cyklo-

trasa kolem Malé přehrady, silnice a svodidla do Studenecké zátoky, přerušena dodávka el. energie 
– VN i NN, evakuace dětí z tábora od Malé přehrady na sál KD

• Poděkování hasičům – zásahové jednotce za zásah při evakuaci tábora a  následné prořezávání 
a uvolňování cest a nemovitostí od spadaných stromů, poděkování i dobrovolníkům pomáhajícím či 
nabízejícím pomoc při odstraňování následků vichřice

• Návštěva hejtmana PK 10.7.2015 a mimořádný dar PK 100.000,- na odstraňování škod
Pracovníci obce: Likvidace následků vichřice; Oprava střechy skladu dřeva; Sečení, odvoz trávy; Pro-
čištěny svodnice cest, úklidy zastávek, výlepy plakátů; Vyžínání pasek; Postřiky chodníků; Zalévání 
truhlíků s kytkami; Obsluha SDN a ČOV; Pomocné práce bourání elektřina, okna OU, 
Kontrola zápisu z minulého jednání. 
Mimořádná situace v obci po bouři 8.7.2015
Smlouva o mimořádném daru PK na odstraňování škod. Starostou podána informace o rozhodnutí 
tady PK o poskytnutí daru 100.000,- Kč na odstranění následků vichřice. Usn. 2a/VII-2015: ZO Nekoř 
vyslovuje poděkování PK za operativně poskytnutou krizovou pomoc, schvaluje dle § 41 zákona 
o obcích smlouvu č. OKŘ/15/22975 o poskytnutí finančního daru z rozpočtových prostředků PK na 
likvidaci škod a zajištění bezpečnosti návštěvníků turistických oblastí na území obce postižené živel-
ní pohromou dne 8. července 2015  8 0 0
Usn. 2b/VII-2015: ZO Nekoř na základě návrhu starosty schvaluje využití finančních prostředků 
daru PK na: 
• Uhrazení dřevorubeckých prací při prořezávání cest a kácení nebezpečných stromů v obci
• Dle nabídky firmy Přibyl na odstranění polámaných a provozně nebezpečných větví ze stromů po-

škozených vichřicí v Nekoři. 
• Zabezpečení cesty kolem Malé přehrady a do Studenecké zátoky - hrubý štěrk na zasypání děr po 

vyvrácených stromech; Opravu svodidel do Studenecké zátoky a opravu poničeného živičného po-
vrchu cesty do Studenecké zátoky; Opravu zábradlí na cestě kolem Malé přehrady

Koordinací prací a objednávkou u zhotovitelů je pověřen starosta obce  8 0 0
Řešení kalamity v obecních lesích. Na základě poptávky dřevařských firem, vyhodnocení jejich na-
bídek zejména z hlediska včasného odstranění kalamitního dřeva z poškozených porostů s cílem za-



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2015

3

bránit rozšíření napadení dřevin kůrovcem a na základě doporučení lesního správce starosta předložil 
návrh řešení kalamitního stavu v obecních lesích: 
Usn. 2c/VII-2015: ZO Nekoř na základě předložených nabídek a  jejich vyhodnocení a  s  ohledem 
urychlené řešení krizové situace v lesích a co nejrychlejší a zároveň hospodárné odstranění vzniklých 
škod na lesních porostech v majetku obce schvaluje následující řešení:
Kalamitní dřevní hmotu z lesů vedle cesty kolem Divoké Orlice a kolem Malé přehrady po kapličku 
v Údolí na p.p.č. 2379, 2381/1, 2381/2, 2397, 2477/1, vytěžit a realizovat dle nabídky firmy Zelená 
biomasa, s.r.o.;.Kalamitní dřevo z p.p.č. 2714/1, 717/1, 710/1, pod hrází Pastvinské přehrady vytěžit 
a realizovat dle nabídky firmy Bago. Kalamitní dřevo z p.p.č. 1003 Kulturka řešit s firmou Uniles - 
jako předchozí plánovanou prosvětlovací těžbu. 
Plochy po vyvezení kalamitního dřeva nechat vyčistit formou samotěžby občanům obce. Další lo-
kality řešit individuelně po dohodě a spolupráci s lesním správcem. Prodej dřeva v místech, kde je 
to hospodárné řešit s firmou Zelená Biomasa, v ostatních místech řešit samotěžbou - ceny stanovit 
stejné jako LČR. Koordinací prací a posouzení jednotlivých lokalit je pověřen starosta obce za spo-
lupráce s lesním správcem. Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu podpisem smluv o dílo s jed-
notlivými firmami dle výše uvedeného usn..  8 0 0
Rozpočtová změna. Usn. 2d/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 3  8 0 0
Rekonstrukce elektřiny ZŠ – dodatek ke smlouvě. Předsedkyní stavební komise podána informace 
o průběhu rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Nekoř, přesunu některých prací a vybavení z I. do II. 
etapy a úpravách vyplývajících z průběhu prací. Usn.3a/VII-2015: ZO Nekoř na základě čl. V.5., V.7. 
a XVII.5. smlouvy o dílo č. VZ/2/2015 „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ŠKOLY V NE-
KOŘI“ schvaluje dodatek č. 1. ke smlouvě č. VZ/2/2015 „REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 
ŠKOLY V NEKOŘI“  8 0 0
Pronájem bytu čp. 330. Usn.4a/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje na základě žádosti ze dne 10.6.2015 
pronájem bytu v čp. 330 panu J. F. od 1.9.2015 do 31.8.2016 za podmínek shodných se stávající ná-
jemní smlouvou  8 0 0
Zastávka u továrny – nabídka rozšíření PD. Na základě předchozích usn. zastupitelstva starostou 
předložena nabídka na rozšířenou PD. Usn. 5a/VII-2015: ZO Nekořs chvaluje zadat zpracování roz-
šířené PD na „Nekoř - zastávku u továrny“ dle nabídky firmě AMOK, Pardubice  8 0 0
Majetkové záležitosti 
Záměr prodeje 3131/3 vydělené dle GP 930-46/2015. Usn. 6a/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje Záměr 
prodeje 3131/3 vydělené dle GP 930-46/2015, schvaluje veřejnou vyhlášku záměr prodeje 7/2015 

8 0 0
Záměr prodeje 1942/7 vydělené dle GP 922-33/2015. Usn. 6b/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje záměr 
prodeje 1942/7 a 1942/8 vydělené dle GP 922-33/2015, schvaluje veřejnou vyhlášku záměr prodeje 
8/2015  8 0 0
Různé 
Informace EKO - KOM o vytříděných odpadech předloženy pro informaci starostou - za rok 2014 
obcí Nekoř vytříděno a předáno ke zpracování 33,122t recyklovatelných odpadů 
Publikace o památkách. Usn. 7a/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje záměr nákupu publikace o památ-
kách obcí v oblasti pod Zemskou bránou, ve které budou uvedeny i památky obce Nekoř  8 0 0
Měřič rychlosti Vejrov. Ing. P. Smejkalem předloženo vyhodnocení nabídky typů měřičů rychlosti pro 
komunikaci III. tř. na Vejrově. Usn. 7b/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje dle předloženého odůvodnění 
nákup měřiče rychlosti typu RMR-10 od firmy EMPESORT s.r.o. za cenu 69.675 Kč.  8 0 0
Odstavná plocha u SDN. Usn. 7c/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje zpevnění nevyužité plochy na p.p.č. 
3199/1 a 1052/2. před SDN kameninovou frakcí a její úpravu včetně oddělení parkovacími sloupky 
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od vedlejší komunikace za účelem využití firmou ALF. Usn. 7d/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje záměr 
pronájmu p.p.č. 3199/1 a 1052/2.  8 0 0
Zábradlí na mostě u  SDN. Usn. 7e/VII-2015: ZO Nekoř schvaluje zadat rekonstrukci zábradlí 
u mostku přes náhon u SDN dle návrhu firmě Kovokrab.  9 0 0
Informace o MŠ. Místostarostka podala informace o výměně koberců, lina a výmalbě v MŠ - řešit 
z rozpočtu MŠ z rezervy, do které byl převeden přebytek rozpočtu 2014. 

14. září 2015 
Starosta přivítal zastupitele a přítomné občany, předložil návrh na doplnění programu jednání, jmeno-
val zapisovatele a ověřovatele zápisu a navrhl program schválit: 
Usn. 1a/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 14.9. 2015.  8 0 0
 Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání. 
Starosta promítl fotografie a připomenul události od posledního zastupitelstva. 
• Odstranění kalamity v lesích - pod přehradou, Vejrov, Kulturka, nad hrází Malé přehrady -dokon-

čeno, Lesejček bude dokončen do konce září, cesta ke kapličce v Údolí také, Pustinky a na Brodku 
je v řešení. Prozatím tržby cca 500.000, všeobecně nižší cena kalamitního dřeva oproti běžné zimní 
těžbě, prodej paliva občanům minimálně, většina prodána vybraným firmám 

• Provedena provizorní oprava cesta kolem Malé přehrady a od hráze do Studenecké zátoky 
• Prořez poškozených stromů u komunikací stromolezcem
• Poděkování SDH za operativní odstranění vyvráceného stromu u školky po další letní bouřce 
• Přeložka vedení u  čp. 144 – 20.7. přepojeno NN, koncem srpna napojeno veřejné osvětlení, 1.9. 

rozhlas, 
• čp. 144 - od 10.8. sejmutí střechy, krovu a odstranění vnitřní výdřevy, 27.8. zbourání bagrem - po-

děkování P. Smejkalovi za zprostředkování firmy, nyní již po provedení stavebního dozoru staveb-
ním úřadem Letohrad podána žádost na KN o výmaz - poděkování J. ubíčkové Berkové za přípravu 
dokumentace 

• Petrův palouk - poslední srpnový víkend řešena havárie dodávky vody z vrtu - sejmut kryt, jeřábem 
vyzvednuty skruže, oprava podzemní rozvodné skříňky - problém vyřešen, do budoucna nutno najít 
technické řešení případné výměny čerpadla

• Dokončena oprava čp. 286 - kancelář obvodního doktora přestěhována, realizovány dílčí terénní 
úpravy kolem budovy

• Okna a elektrika OÚ. Okna dokončena, 4.9. doděláno dodatečně objednané okénko, elektřina hoto-
va, čeká se na dodávku svítidel, rekonstrukce elektřiny provedena i v garáži, připraveny přívody do 
hodin z bytu, i do sklepa - příští rok vhodné dodělat hasičárnu a sklep, zbývá vykopat nové uzemnění 
- do konce září bude dokončeno. Výmalby hotovy, natřeny parapety, venkovní dveře

• Cesta Vejrov – hotova geologie – projektant žádá spec. stav úřad o napojení připravované MK na 
komunikaci III. tř. , do příště připravit na základě předchozích usn. výběrové řízení

• Bouda na Bredůvce - stavba realizována , převzetí zajistí J. Kubíčková Berková a P. Smejkal
• Měřič rychlost na Vejrově - chránička připravena, dodavatelská firma upřesnila kabel, a stožár - sto-

žár připraven, měřič bude instalován počátkem října
• Hotova I. etapa elektroinstalace ZŠ - informace J. Kubíčková Berková 
• Provedena každoroční revize hasicích přístrojů v obecních budovách
• Provedena každoroční technická kontrola hasičského zásahového vozidla – poděkování hasičům za 

zajištění
• Oprava komunikací nástřikem a kamenivem – 1 souprava asfaltové emulze, kolem Konzumu a cesta 

na Vejrově 
Pracovníci obce: Likvidace následků vichřice - úklid na Vejrově na soukromé louce hotov, dokončit 
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louku v Hátce; Likvidace vosího hnízda u MŠ; Nátěr zábradlí od sochy na Bredůvce; Sečení, odvoz 
trávy - hřbitov, hřiště, odvoz vyřezaných větví a keřů; Výmalba počmárané zastávky na Vejrově; Vyko-
pání a položení chránička pro měřič; Příprava čp. 144 k demolici - pomoc při likvidaci střechy, úklid 
po odstranění výdřevy i po demolici samotné; Provoz sběrného dvora, úklid odpadků, likvidace oken 
z OU; Údržba zeleně; Pomoc při opravách rozhlasu a veřejného osvětlení - natažení nového kabelu. ..
Kontrola zápisu z minulých jednání - doplněné předloženy ke schválení. Usn. 1b/VIII-2015: ZO Nekoř 
schvaluje zápis z jednání VI-2015 ze dne 15.6.2015 a VII/2015 z dne 20.7.2015 8 0 0
Majetkové záležitosti
Prodej 3131/3 vydělené dle GP 930-46/2015. Usn. 2a/VIII-2015: ZO Nekoř na základě předchozích 
usn. a na základě vyhl. 7/2015 schvaluje dle § 85 písm a) zákona o obcích k dořešení majetkových 
vztahů u čp. 9 Údolí prodej p.p.č. 3131/3 vydělené dle GP 930-46/2015 manželům P.P. a D.P. za cenu 
v místě obvyklou, 20 Kč/m2, pověřuje starostu přípravou a uzavřením smlouvy  8 0 0
Prodej 1942/7 vydělené dle GP 922-33/2015. Usn. 2b/VIII-2015: ZO Nekoř na základě předchozích 
usn. a na základě vyhl. 8/2015 schvaluje dle § 85 písm a) zákona o obcích k dořešení majetkových 
vztahů u čp. 133 a 32 prodej p.p.č. 1942/7 vydělené dle GP 922-33/2015 SBD Žamberk za cenu v mís-
tě obvyklou - 20 Kč/m2. Z výše uvedených důvodů - dořešení majetkových vztahů kolem čp. 133 a 32 
schvaluje nákup p.p.č. 1941/4 a 1941/5 od SBD Žamberk za cenu v místě obvyklou, 20 Kč/m2, pově-
řuje starostu přípravou a uzavřením smlouvy.  8 0 0
Uložení kabelu přes p.p.č. 3076/1. Usn. 2c/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje usn. pr1/VIII -2015: ZO 
Nekoř souhlasí s  vedením elektrické přípojky NN přes p.p.č. 3076/1 v  k.ú. Nekoř v  majetku obce 
Nekoř za podmínek: uvedení p.p.č. 3076/1 do původního stavu, oznámení o započetí výkopových 
prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho označení výstražným světlem v noci a za 
snížené viditelnosti, po zhutnění zásypu výkopu po delším časovém úseku žadatel zajistí a uhradí 
náklady spojené s doasfaltováním narušeného povrchu překopu. Kabel bude v předepsané hloubce 
a opatřen výstražnou fólií. V místě křížení komunikací bude kabel uložen v chráničce. Žadatel zajistí 
a uhradí náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného břemene do katastru nemovitostí. 

8 0 0
Další majetkové záležitosti. Zájem o odkup p.p.č. 1938/1 na sídlišti ke stavbě - velká a výrazně svaho-
vaná - vyčlenit část vhodnou k realizaci stavby, zbylou část svahu řešit následně. Prodloužení smlouvy 
o pronájmu na KD - aktualizace smlouvy a jednání s nájemcem - starosta, místostarosta, J. Lehký
Program rozvoje obce Nekoř a žádost POV 2016. Usn. 3a/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje aktualiza-
ci akčního plánu PRON na roky 2016-2019  9 0 0
Žádost POV 2016. Usn. 3b/ VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje v souladu s PRON podat žádost o dotaci 
z programu POV PK 2016 na rekonstrukci interiéru sálu KD - parkety, dveře, podium, opona podia. 
 9 0 0
Rekonstrukce prodejny Konzum – náhradní prodej. Usn. 4a/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje na 
základě vyhlášky 9/2015 pronájem nebytových prostor v čp. 286 Spotřebnímu družstvu KONZUM 
k zajištění náhradního prodeje při rekonstrukci prodejny - 37 m2 za 700,- Kč/měsíc, pronajímatel 
uhradí náklady spojené se zajištěním vody a energií.  9 0 0

Různé
Spolupráce obcí – právník. Usn. 5a/VIII-2015: ZO Nekořschvaluje připojit se k ostatním okolním 
obcím při zajištění právních služeb, souhlasí s formou příspěvku a jeho výší Městu Letohrad na tuto 
činnost.   9 0 0
Zábradlí přes náhon u SDN. Usn. 5b/VIII-2015: Na základě předchozích usn. a na základě upřesnění 
vzhledu i cenové nabídky zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zadat rekonstrukci zábradlí u mostku 
přes náhon u SDN dle cenového návrhu firmě Kovokrab.  9 0 0
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Pracovníci obce. Starosta předložil přehled práce obecních zaměstnanců v  jednotlivých měsících 
a oblastech. Usn. 5c/VIII-2015: ZO Nekoř bere na vědomí zprávu starosty obce o činnosti pracovníků 
obce v plynulém období  9 0 0
Usn. 5d/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje uzavření plného pracovního úvazku J. D. od 1.10.2015 
 9 0 0
Usn. 5e/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje uzavření pracovní smlouvy s J. K.od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
Usn. 5f/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje hodinovou odměnu J. K. od 1.10.2015 
 9 0 0
Rozpočtová změna č. 4. Usn. 5g/VIII-2015: ZO Nekořs chvaluje příspěvek na kroužky ZŠ v období 
I - VI/2015 - 7 kroužků, 111 hodin x 120 - 13.320,- Kč.  9 0 0
Usn. 5h/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 4  9 0 0
Usn. 5i/VIII-2015: ZO Nekoř revokuje usn. č. 3c/I-2015 - příspěvek 5000,- na OKVF vyplatit přímo 
interpretovi   9 0 0
Usn. 5j/VIII-2015: ZO Nekoř určuje, že finance získané z prodeje železného šrotu shromážděného 
v SDN budou určeny na dovybavení a obnovu vybavení hasičského zásahového vozidla  9 0 0
Rekonstrukce čp. 286. S průběhem, vícepracemi a převzetím prací a termíny seznámila J. Kubíčková 
Berková, ke kolaudaci doplnit byt o kuchyňskou linku. Usn. 5k/VIII-2015: ZO Nekoř schvaluje dopl-
nění rekonstruovaného bytu v čp. 286 instalací kuchyňské linky. ZO Nekoř schvaluje zadat zhotovení 
kuchyňské linky včetně dodávky elektrospotřebičů dle nabídky firmě Truhlářství P. Pomikálek .

9 0 0
Zastávka bytovky. S stanoviskem SK k návrhu řešení a zastávky seznámila předsedkyně SK J. Kubíč-
ková Berková. Diskuse k návrhu zastávky - odstranit mezeru mezi střechou a gabionovou zdí - aby 
nedocházelo k  zafoukávání sněhu, souhlas s  umístěním vývěsní tabule na zeď - velikost 5,5x2,5m. 
Přesný popis a podklady k úprav projektu dodá SK . 
Nabídka Orlicka k společnému projektu. Starosta tlumočil nabídku Sdružení obcí Orlicko k společ-
nému projektu na kontejnery na svoz separovaných odpadů a bioodpadů. Konstatováno, že tuto oblast 
má obec okrytu, k projektu e nepřipojí. 
Návrhy a připomínky
Starosta - žádost o kontrolu prodeje dřeva finančním výborem a kontrolu plnění usn. kontrolním 
výborem 
L. Faltusová - dotaz na termín opravy vodovodu do Pole 
P. Smejkal - prověřit možnou havárii potrubí pod vodojemem na Bredůvce
F. Mikyska - prověřit funkčnost a doslechovost rozhlasu u školy 
J. Lehký - Dotaz zda bude slavnostní otevření boudy na hřišti na Bredůvce; Připomínka k označení 
zajímavých míst v obci
J. Kubíčková Berková - Vyčištění obecní ho minibusu, Nájezd do druhé garáže hasičárny k usnadnění 
vjezdu hasičského přívěsu; Výjezd z parku na komunikaci - nepřehledný - dohodnuto prověřit na mís-
tě 12.10. v 17,30 před příštím jednáním OZ; Informace o dalším postupu s projektem výstavby nové 
MŠ; Rozsvěcování vánočního stromu - doplnit o odpočet před rozsvěcením; Dořešit cestičku v Údolí 
u Kocmánků - aby nebezpečným klesáním nejezdili cyklisté 

12. října 2015 
Starosta přivítal přítomné, jmenoval zapisovatele a ověřovatele zápisu, předložil návrh na doplnění 
programu jednání a navrhl program schválit: Usn. 1a/IX-2015: ZO Nekoř schvaluje program jednání 
12.10. 2015.  9 0 0
Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání.
Starosta připomenul události v obci od posledního jednání zastupitelstva s doložením fotografií 
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• Odstranění kalamity v lesích - na Brodku - probíhá, přes zimu uklizení a příprava výsadby, úklidy 
občany – připraven přejezd u Kulturky 

• Sečení příkopů a cest kolem výsadby ovocných stromů
• Oprava poruchy rozhlasu na horní Nekoři, přidány 2 nové reproduktory
• Oprava veřejného osvětlení, porucha u čerpacího místa vody k požárům u limigrafu dořešena, 
• čp. 286 – provoz ordinace se rozběhl, dořešujeme vytápění, 
• Čp. 144 – bude nutno poptat firmu na drcení, zájem o suť opadl
• Probíhá oprava zvoničky v Údolí
• Trojice na Bredůvce, oprava hotova, připravena betonáž základu 
• Odvoz železa SDN
• Úprava parkovacího prostoru pro fi. Mecavel dokončena
• Náhradní prodej Konzumu zjištěn v prostorách čp. 286 - odvoz železa, zajištění nájezdů, 
• Dokončena montáž svítidel zasedačky OÚ
• Jednání o cyklostezce s projektanty; Jednání o MŠ s projektanty a zpracovatelem žádosti
• Probíhají práce na pasportu komunikací 
• Dílčí audit hospodaření obce pracovníky PK proběhl 5.10.2015
• SDH Nekoř - účast v soutěži Dobráci roku
• Proškolení technika civilní ochrany řad členů zásahové jednotky, kontrola připravenosti obce na 

krizové stavy ze strany HZS a ORP proběhne 5.11.2015
Pracovníci obce: Likvidace následků vichřice - úklid louky v „Hátce“ hotov, odvozeny větvě z prořezů; 
Odstranění trávy od chodníků – most a Vejrov; Dosečení trávy a odvoz, začal úklid listí, prořez keřů – 
u mostu, pod vedením VO a rozhlasu, svalená tůje u školy; Bourání šachty u SDN, Úklid cesty kolem 
Malé přehrady, pročištění svodnic; Provoz sběrného dvora, úklid odpadků, zkušební řešení panelů 
pod kontejnery ve SDN, kontrola pořádku na zastávkách, za hrází; Vyvěšení plakátů, ČOV, Údržba 
mechanizace; Pomoc při opravách rozhlasu a VO
Kontrola zápisu z minulého jednání. Usn. 1b/IX-2015: ZO Nekoř schvaluje zápis z jednání VIII-2015 
ze dne 14.9.2015 2  9 0 0
Majetkové záležitosti
Pronájem restaurace KD. Diskuse zastupitelů ohledně problematiky úhrady úklidu záchodů. Usn. 2a/
IX-2015: ZO Nekoř na základě vyhl. 10/2015 schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na restauraci a byt 
KD s jediným žadatelem, J. Čápovou a pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy od 1.1.2016 
do 31.12.2017 s možností prodloužení do 31.12.2019  9 0 0
Komunikace Vejrov. Usn. 3a/IX-2015: ZO Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu č. 
VZ/4/2015 „Nekoř – Vejrov výstavba ZTV“, dle zadávací dokumentace vypracované firmou Forenta 
s.r.o., Ústí nad Orlicí a projektové dokumentace vypracované firmou PK Adamec, Letohrad na I. i II. 
etapu, jmenuje komisi pro otvírání obálek a komisi hodnotící ve složení: Ing.J. Kubíčková Berková. 
Ing. P.Smejkal, Ing. Z. Šeda, náhradníky Ing. M. Prikner, P. Koblížek, M. Buben. Schvaluje termín 
pro předkládání nabídek 2. 11. 2015 do 12:00 hodin; schvaluje oslovit následující firmy: Agrostav, 
Vakstav, ABV, Agile, Mados, Strabag, otvírání obálek 2.11. 2015 od 17 hodin v sídle zadavatele  9 0 
0
Č.p. 286 „Pošta“. Informace o dokončovacích pracích podala místastarostka. Byt dodělán, bude pře-
dán, dodání atypických protipožárních dveří do sklepa a kotelny, probíhá kontrola položek k dofaktu-
raci. Umístit novu cedulku na ordinaci. Usn. 4a/IX-2015: ZO Nekoř bere na vědomí informace o do-
končování I. etapy opravy čp. 286  9 0 0



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2015

8

Různé
Rozpočtová změna č. 5. Usn. 5a/IX-2015: ZO Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpo-
ry na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje.  9 0 0
Usn. 5b/IX-2015: ZO Nekoř schvaluje realizaci podlahy v zasedačce OÚ dle předložené cenové kalku-
lace firmy Šroler  9 0 0
Usn. 5c/IX-2015: ZO Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 5  9 0 0
Příprava setkání seniorů a vítání občánků. 
Setkání seniorů. Doprava obecním minibusem B. Bezstarosti, pozvánky a příprava programu - sta-
rosta, , šatna - J. Lehký, obsluha - ostatní zastupitelé, program - vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ, kroužku 
flétniček, aneční vystoupení, promítání fotografií.
Vítání občánků - 8.11.2015 - od 10,00 a 11,00 hodin
Informační systém zajímavých míst v  obci. Starosta předložil návrh formátu cedulí - 60 x 80cm, 
i předběžnou velikost a rozsah textu, na každou tabuli umístit alespoň výřez mapy, seznam zajímavých 
míst v obci - rozděleno kteří zastupitelé zpracují texty k jednotlivým místům. 
Zpráva kontrolního výboru - přednesl předseda kontrolní komise P. Smejkal. Usn. 5d/IX-2015: ZO 
Nekoř schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 24.9.2015. – bez výhrad 9 0 0
Dílčí přezkoumání hospodaření obce. Starostou předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Nekoř ze dne 5.10.2015. Usn. 5e/IX-2015: ZO Nekoř bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 
hospodaření obce ze dne 5.10.2015  9 0 0
Návrhy a připomínky
J. Lehký - Úprava parku - vyřezání dvou tůjí a smrků k zlepšení výhledu při vjezdu od hřiště - dle 
šetření zastupitelstva na místě před jednáním; Poškozená zídka pod smrkem u KD; Nahnutý sloup 
veřejného osvětlení u křižovatky na Šedivec 
J. Kubíčková Berková - Žádost SDH Nekoř o dořešení majetkových vztahu na pozemek obce, na který 
zasahuje stavba zastřešení u hasičské klubovny na hřišti u továrny Usn. 5f/IX-2015: ZO Nekoř souhlasí 
se záměrem prodeje části příslušné pozemkové parcely k dořešení majetkových poměrů kolem budo-
vy hasičské klubovny na hřišti u továrny  9 0 0
- Aktualizace povodňové mapy do mapového portálu obce G -Obec 
- Kontrola osvětlení vánočního stromku - starosta navrhl dokoupit nové žárovky k nahrazení poško-
zených částí větrem - Usn. 5g/IX-2015: ZO Nekoř souhlasí s nákupem 5 článků osvětlení na vánoční 
strom u KD  9 0 0
B. Bezstarosti - umístit na web obce provozní dobu sběrného dvora 

 Redakčně upraveno

Slovo starosty obce
Vážení nekořští,

v dalším čísle Nekořského zpravodaje Vás chceme upozornit především na digitalizaci katastru a s tím 
spojené záležitosti, kterým je věnován značný prostor tohoto čísla. Věnujte jim proto náležitou pozornost 
i  Vy. Změna nastane zánikem parcel zjednodušené evidence, stanou se ze všech pozemky katastrální 
s povinností platit z nich daň z nemovitostí. Dojde tedy k přečíslování některých parcel a může docházet 
i k drobným změnám výměry pozemků. Pokud ve vašem případě tyto věci nastanou, tedy změny číslování 
parcel, jejich výměry nebo změna poplatníka daně - bude nutno podat nové nebo dílčí daňové přiznání 
v lednu 2016 na finančním úřadě v Žamberku. Příslušní pracovníci FÚ, kteří mají na starost naši obec, 
vždy byli ochotni s touto věcí pomoci a poradit …. 

Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu bude předložen 
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k  veřejnému nahlédnutí v  budově Obecního úřadu Nekoř, ve dnech od 24. 11. 2015 do 7. 12. 2015 
s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze 
dne 7.12.2015 od 13.00 do 17.00. Informace, co se Vás bude týkat, lze tedy v uvedených dnech získat na 
obecním úřadě. 

Otevření nově zrekonstruované prodejny v režimu Konzum Market s výrazně větším sortimentem zbo-
ží než dříve jistě všichni zaregistrovali. Věříme, že v nové vnější i vnitřní podobě bude prodejna Konzum 
všem dobře sloužit…. Poděkování patří všem, kdo se na rekonstrukci podíleli, zejména však prodavačkám 
„nekořského konzumu“ za obětavé zajišťování náhradního prodeje po dobu rekonstrukce…. 

Od 1.prosince 2015 dojde k ukončení poskytování poštovních služeb Českou Poštou s.p. v prostorách 
budovy čp. 286 – „Pošty“ a zároveň začne veškeré poštovní služby poskytovat Konzum Partner v budově 
prodejny. Výrazným zlepšením služeb by mělo být vydávání došlých zásilek personálem prodejny i mimo 
dobu otevření poštovní pobočky Konzum Partner. 

Rád bych v tomto článku připojil i jedno varování - po obci nám občas prochází někdo s pochybným 
prodejem či nabídkou různých, údajně výhodnějších služeb. Stále jste před jejich praktikami varování, 
přesto mnozí opět podlehnou jejich trikům. Doporučuji vůbec s těmito lidmi nejednat ani je nepouštět dál, 
rozhodně nepřijdete o žádnou výhodu, spíše si ušetříte starosti a problémy…… 

 A na závěr si dovolím ještě jednu prosbu. Děkujeme všem, kteří třídí odpady, zejména recyklovatelné. 
S nadcházejícím topným obdobím si dovoluji apelovat na ty, kteří řeší likvidaci odpadů spálením v kotli 
na tuhá paliva. Prosím, využijte nádoby na směsný i tříděný odpad, kterých máme v obci dostatek a ne-
zvyšujte výskyt škodlivin, které v ovzduší dýcháme, spalováním odpadů v kotlích a kamnech. Chráníte si 
tím svoje zdraví i zdraví svých sousedů…..

S přáním poklidného prožívání posledních měsíců roku 2015....
 Ing. Jiří Pomikálek – starosta obce

Termíny svozu odpadů1 2015
Termíny svozu TKO - popelnic svozový den: pondělí - odpolední směna
 Listopad: 2, 9, 16, 23, 30 Prosinec: 7, 14, 21, 28
Sběr plastů 24.XI.; 22.XII.; 
Svoz skla: 2.XII. Svoz papíru: 30.XI.; 28.XII..
SBĚRNÝ DVŮR NEKOŘ slouží k odevzdání tříděných odpadů – papíru, skla, plastů, železa, pneuma-
tik, nábytku i směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, akumulátorů 
i zářivek. Jeho provoz je obsluhován pracovníkem obce. Provozní doba: 
LISTOPAD – BŘEZEN  sobota 1x za 14 dní 10– 12 - termíny do konce roku 2015: 
21.XI.; 5.XII.; 19.XII. 
Všichni, kdo mají zaplacen poplatek za likvidaci komunálního opadu v obci Nekoř, odevzdávají odpad 
zdarma po zapsání totožnosti původce odpadu. Případné informace na tel. 724 181 465.

Provozní doba poštovních služeb Partner Konzum

Pondělí 8.00 – 14.00
Úterý  11.30 – 16.30
Středa  14.00 – 17.00
Čtvrtek  11.30 – 16.30
Pátek 8.00 – 14.00
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Krátké zprávy a oznámení
Upozornění ÚP ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a prů-
kazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, 
nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. 

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Ten-
to typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal 
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom 
tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání 
ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu 
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních 
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým 
ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili 
fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mi-
mořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných 
průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat. 

Jak získat kotlíkovou dotaci Pardubickém kraji?
V letech 2016 - 2018 může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit až 170 milionů korun na výměny 

stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. 
Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací? Jak 
se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Máte další otázky kolem kotlíkové 
dotace? Přijďte se nás zeptat!

Základní podmínky pro získání dotace:
- Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji,
- K vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nikoliv 

kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel 
v novostavbě, kde se nejedná o výměnu.

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné informační semináře, které se uskuteční:
30.11.2015, 16.00 Vysoké Mýto - Šemberovo divadlo, Komenského 281
1.12.2015, 16.00 Česká Třebová - Kulturní centrum, Nádražní ulice 397
10.12.2015, 16.00 Letohrad - Dům kultury, Družstevní 597
Bližší informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Digitalizace katastru
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Nekoř podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katas-
trální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště 
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Ústí nad Orlicí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-7/2014-611 oznamuje, že v budově Obecního úřadu 
Nekoř, místnosti určené obcí, v období od 24.11.2015 do 7.12.2015, vždy v pondělí a středu od 8 do 12 
a od 13 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13 do 15 hod.
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizova-
nou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Nekoř obce 
Nekoř.

Dne 7.12.2015 od 13 do 17 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního 
úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověře-
ná obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti 
zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, 
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním 
pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahléd-
nout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná 

v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním 

nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic 

zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních 
celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 
40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se 
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O poda-
ných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou 
vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků 
a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného kata-
strálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 23. 12. 2015 Nebude-li 
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obno-
veného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci roz-
hodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona). 

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uve-
dených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Oznámení vyvěšeno dne: 22.10. 2015
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ 
PODLE ZÁKONA O DANI Z NEMOVITOSTÍ

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí 
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka 

daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky, 
jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně ná-
jemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způ-
sobem (§ 40 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), proto se poplatníkem stává vlastník.

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vy-
měření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou 
obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat 
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen tak učinit 
do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle 
ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši 
vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zapla-
cena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Kdy dochází při obnově katastrálního operátu ke změně výměry?
Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 až 60 katastrálního zá-

kona, je i nová digitální katastrální mapa, kterou je nahrazena dosavadní katastrální mapa na plastové 
fólii. Obnova katastrálního operátu se provádí přepracováním původní katastrální mapy do digitální 
podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy. Ke změně výměry evidované v  katastru 
dochází jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka. K tomu dochází přibližně u 10 % parcel.

Jak se poplatník daně o obnově katastrálního operátu dozví?
Informaci, že byla zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním nebo přepracová-

ním, má povinnost zveřejnit jak katastrální úřad, tak obec, kde obnova katastrálního operátu probíhá. 
V případě obnovy operátu na základě výsledku pozemkových úprav je zdrojem informace zejména 
úvodní jednání, na které jsou zváni všichni účastníci řízení. Po skončení prací na obnově katastrálního 
operátu dochází k vyhlášení jeho platnosti. Podle § 58 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální 
vyhláška, zašle katastrální úřad sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu obci, 
na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Obec zveřejní tuto informaci v místě obvyklým způ-
sobem. Katastrální úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejní vyhlášení platnosti obnove-
ného katastrálního operátu rovněž na svých internetových stránkách.

Pokud platnost obnoveného katastrálního operátu vznikne dnem určeným podle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného 
katastrálního operátu s uvedením dne jeho platnosti ihned, jakmile se o platnosti dozví. Vyhlášení 
platnosti obnoveného operátu novým mapováním i přepracováním předchází vyložení obnoveného 
operátu k veřejnému nahlédnutí. Vlastníci nemovitostí nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsled-
kem obnovy seznámit a případně vyslovit své námitky. Obnovený operát, tj. novou katastrální mapu 
a popisné údaje o nemovitostech a evidovaných právech, vyloží katastrální úřad k veřejnému nahléd-
nutí na dobu nejméně 10 pracovních dnů zpravidla v obci, ve které se katastrální operát obnovuje. 
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Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín, místo a dobu vyložení obnoveného katastrálního 
operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci 
trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před 
vyložením obnoveného operátu.

Po skončení námitkového řízení (námitky nebyly podány, nebo o nich bylo pravomocně rozhodnu-
to) katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu. O případných změnách ve výměrách parcel 
evidovaných v  katastru, popř. o  odstranění zjednodušené evidence se tak vlastník dozví z  operátu 
vyloženého k veřejnému nahlédnutí. Pokud této možnosti nevyužije, může se s výsledkem obnovy 
operátu seznámit ve webové aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/), a to po vyhlášení platnosti. Pořídit si může i výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím 
kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.

Je to počasí normální? 
Jaký byl letošní srpen, září a říjen? 
O tom, že letošní počasí stále vybočuje ze zaběhlých zvyklostí, že byl překonán ten či onen teplotní 
rekord či srážkový deficit, slyšíme téměř denně. 
Zda tomu tak bylo i v Nekoři, respektive při měření u budovy Povodí Labe u Pastvinské přehrady v po-
rovnání s téměř 40 letými záznamy o počasí hrázných přehrady (od roku 1977 srážky, od roku 1988 
pak i teploty) se pokusíme přiblížit na následujících řádcích? 

V letošním srpnu 2015 napršelo 173,1 mm srážek a průměrná teplota činila 20,1°C. 
Oproti tomu v srpnu 2014 napršelo 113 mm srážek při průměrné teplotě 15,2°C.
Nejchladnější srpen byl v roce 2006 s průměrnou teplotou jen 14,55°C,( stejně chladno pod 15°C 
- 14,77 bylo ještě v roce 2005), vyšší průměrná teplota než letos nebyla zaznamenána, nejtepleji dopo-
sud bylo v roce 1992 s průměrem 20,08°C. Takže 2015 - srpnový rekord průměrné teploty. A navíc 
nad 18°C byla teplota ještě pouze v roce 2003. V letošním srpnu bylo 9 dní s teplotou nad 30°C, v čer-
venci to bylo jen 7. Nejvyšší denní teplota byla v srpnu 2015 naměřena 7.8. a to 33,5 oC, nejnižší 22.8. 
a to 9,5 oC. 
Více než v letošním srpnu napršelo jen jednou - v roce 2006 - 226,2 mm. Nad 150 mm srážek bylo 
naměřeno kromě letošního roku a rekordního roku ještě v roce 1985 (158,3mm), nad 100mm bylo 
naměřeno v srpnu 13x. Srpen s nejnižším úhrnem srážek byl v roce 2000 - a to jen 26,4mm. Pod 50 
mm za srpen napršelo jen v 10 letech sledovaného období od roku 1977. Na letošním téměř rekordním 
srpnovém srážkovém rekordu se výrazně podílela nezvykle vysoká maximální srážka 64,4 mm, která 
napršela 19.8.2015. Nejteplejší vodu v Pastvinské přehradě 24,7°C naměřili 14.8.2015. 

V letošním září 2015 činila průměrná teplota 13,3°C a napršelo 33,1 mm srážek. 
V září 2014 napršelo 113 mm srážek při průměrné teplotě 15,2°C.
Nejchladnější září jsme prožili byl v  roce 1996 s průměrnou teplotou jen 8,93°C, vyšší průměrná 
teplota než letos byla zaznamenána 8x, nejtepleji doposud bylo v roce 1999 s průměrem 15,19°C.
Nejvíce v září napršelo v roce 2013 - 191,9 mm, nejméně v roce 1997 - jen 14,9mm. Méně než letos 
pršelo jen v 7 letech. Nejteplejším letošním zářijovým dnem bylo hned ten první s teplotou 29,8 °C 
(a teplota vody v přehradě byla ten den ještě 22,4°C), nejméně teplota vzduchu vystoupala 29.9. - na 
jen 3,2°C. 
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A právě uplynulém říjnu 2015 byla vypočtena z naměřených údajů průměrná teplota 7,5°C a na-
pršelo 39,5 mm srážek. Loňský říjen 2014 byl výrazně teplejší s průměrem 9,6°C a s 50,4 mm deště. 
Průměrná teplota vyšší než letos byla v 14 letech, nejvyšší 11,06 °C v roce 2000, nižší v 13 letech, nej-
nižší 4,4°C v roce 2003. Dlouhodobý říjnový průměr činí 7,65 °C. Říjnové maximum srážek 156 mm 
napršelo v roce 1981, méně než letos spadlo v 14 letech, nejméně - 12,9 mm v roce 2005. 

S použitím údajů poskytnutých hráznou E Dvořákovou připravil Jiří Pomikálek 

Setkání seniorů
Alespoň několika fotografiemi chceme přiblížit tradiční setkání seniorů, které svým vystoupením 
zpestřily jak děti ze Základní školy Nekoř, kroužek flétniček, tak i děti z Mateřské s školy Nekoř. Příto-
men byl i „Český humor“ a zatančením České besedy jej doplnil Taneční soubor bratranců a sestřenic 
Tomanových…. Děkujeme všem, kteří se na přípravě i průběhu tohoto setkání podíleli. 
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Vítání občánků 
V  neděli 8 listopadu zrekonstruovaná zasedací místnost 
Obecního úřadu v Nekoři přivítala nově narozené nekoř-
ské děti na Slavnostním uvítání do života. Za uplynulý rok 
jsme jich předáním finančního daru a zápisem do pamětní 
knihy obce přivítali celkem 15. K této slavnostní události 
neodmyslitelně patří i vystoupení dětí z mateřské školky… 
Opět se snažíme přiblížit na několika fotografiích…
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…z vítání občánků 
v neděli 8 listopadu
2015



NEKOŘSKÝ ZPRAVODAJ                                                    číslo 4                              listopad 2015

17

Opravy památek 
Díky příspěvku 27.000,- Kč sdružení obcí Orlicko z grantového programu Malé památky Orlicka do-
znala v letošním roce změn zejména střecha zvoničky v Údolí. 

Druhou památkou, která změnila svůj vzhled, byla socha Nejsv. Trojice na Bredůvce. Zde si dovolím 
uvést malou kuriozitu. Asi měsíc poté, co byla celá rozebrána a restaurátory odvezena do jejich ateliéru 
k opravě a konzervaci, se ozval telefon, že na Bredůvce asi došlo ke zločinu – odcizení sochy od zvo-
ničky. Uklidnilo jej, že „odcizení“ provedli restaurátoři. A na pár fotografiích ukazujeme, jak „zloději“ 
sochu vracejí opravenou zpět. I na tuto opravu jsme čerpali dotaci 50.000,- z grantu Program podpo-
ry stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru 
v Pardubickém kraji….  red
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Pozvání

Spolek Nekořala srdečně zve na tradiční 

COUNTRYBÁL
28. 11. 2015 OD 20,00 na sále KD
k tanci i poslechu hraje WEJVRAT

SOUTĚŽE O CENY, OBČERSTVENÍ, 
BIČOVÁ ŠOU, VSTUPNÉ 80,- Kč

Základní škola Nekoř a Mateřská škola Nekoř 
ve spolupráci s Obecí Nekoř srdečně zvou na 

ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU
pátek 4. prosince 2015 od 15,00 hodin

VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ 
S VÁNOČNÍM PŘÁNÍM

VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ 
I MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRODEJ DROBNÝCH UPOMÍNKOVÝCH 
PŘEDMĚTŮ
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Společenská kronika

Přivítali jsme do života  

Adamcová Klára 
Kořenský Samuel
 
 
Rozloučili jsme se

Slavíková Anna
Glonek Petr

Významného životního jubilea se dožívají v období 1.7.2015 – 30.9.2015 

60 let Málek Karel
 Luxová Ivana
 Kosková Hana
 Martinková Blanka
 
65 let Pácha Karel

70 let Lehký Václav
 Brožková Eva

75 let Pomikálková Marie
 Bednářová Vlasta
 
81 let Kolda František
 Kučírková Pavlína
 Krejsová Aloisie
 

82 let  Dostál František
 Vencl Václav

84 let Nastoupilová Marie

85 let Slavíková Marie
 
88 let Šmok Pavel
 Dolečková Irena

89 let Bubnová Marie
 Kalousová Marie
 
92 let Balášová Ludmila

Dne 16. října 2015 uplynulo 50 let od úmrtí mého manžela VÁCLAVA 

JIRUŠKY, který žil v Nekoři v čp. 214 a pracoval jako úředník v místní 

textilní továrně. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi 

Jaroslava Jirušková a děti s rodinami



POZNÁTE…?

Nekořský zpravodaj, vydává Obecní úřad Nekoř  číslo 4 listopad 2015
Redakční zpracování Ing. Jiří Pomikálek. Do tohoto čísla přispěli, Eva Dvořáková, Ing. Jiří Pomikálek, Marie 
Glonková, Pavel Langhans, PaedDr. Petr Bouška, foto: Lukáš Král, Jiří Pomikálek, autoři příspěvků. Tiskne 
GRANTIS s.r.o. Ústí nad Orlicí. Sazba JP. Registrováno pod evidenč. číslem MK ČR E 11099 náklad 270 
výtisků, cena 10,- Kč

Přinášíme opět několik fotografií z doby výstavby Pastvinské přehrady, 
které nám poskytl PaedDr. Petr Bouška

Uzávěrka příštího čísla je 7. prosince 
2015, příspěvky možno zanechat na 
obecním úřadě, případně zasílat na 
e-mailovou adresu ounekor@orlicko.
cz nebo starosta.nekor@orlicko.cz. 
www.nekor.cz


