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Schválená usnesení z jednání Zastupitelstva obce Nekoř I/2018 29. ledna 2018 

 

Usnesení 1a/XIII-2017: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 29.1. 2018 

Usnesení 2b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis z jednání  XIII-2017 ze dne 18.12.2017   

Usnesení 2a/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky  na 
dodávky dělené na části zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  předpisů s názvem  „Novostavba MŠ, přístavba 
jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení“. Jmenuje Komisi pro otvírání obálek 
ve složení: Ing. J. Kubíčková Berková, P. Koblížek, Mgr. P. Hájková., náhradníky komise: Ing. P. 
Smejkal, Ing. V.Kareš, Mgr. R. Budzak.  Dále jmenuje komisi  pro posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení: Ing. J. Kubíčková Berková,  MgA. P. Zamazal, Ing. Z. Šeda,  náhradníci:  P. Koblížek, Ing. 
V.Kareš.,  M. Buben, 

 Usnesení 2b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Zadávací dokumentaci pro zadání  podlimitní 
veřejné zakázky  na dodávky dělené na části zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  předpisů s názvem  
„Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení“ 

Usnesení 2c/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  instalaci sněhových zábran na ZŠ Nekoř dle 
nabídky M. Luxe 

Usnesení 2d/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí oceněný rozpočet  více  a méně prací 
vyvstávajícího ze změn založení stavby. Souhlasí s jeho zapracováním do žádosti o změnu a prodloužení 
termínu výstavby do 31.5.2018.   

Usnesení 3a/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  rozpočet  obce Nekoř na rok  2018  

Usnesení 3b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2018  

Usnesení 4a/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu restaurace 
KD.   

Usnesení 4b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu vyvěšením vyhlášky o nabídce 
k pronájmu za stávajících podmínek, jako  u současného pronajímatele – podání žádostí do 31.3.2018.  
Stanovuje  zveřejnit  inzerát o pronájmu restaurace KD v regionálních periodikách a na stránkách obce.   

Usnesení 4b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3076/1 a 790/2 
vyčleněné   GP č. 1014-40/2017 ze dne 4.12.2017 a  označené jako  p.p.č. 3076/6  o výměře 86 m2 a p.p.č. 
790/15 o výměře 13 m2 -   cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru 
stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – pozemek 
ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70 Kč/m2, pozemek užívaný jako veřejné 
prostranství které není součástí komunikace - 60 Kč/m2 

Usnesení 4b/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí došlé materiály  předložené starostou 
obce – žádosti o podporu, vlajka Tibet, stanovuje projednat na příštím jednání OZ  

Usnesení 4c/I-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí došlé materiály  předložené starostou  
ohledně MAP vzdělání Orlicko  a informace kolem připravované novely zákona o odpadech.  


