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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce II/2018 26. února 2018  
 

Usnesení 1a/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 26.2. 2018 

Usnesení 1b/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis z jednání  I-2018 ze dne 
29.1.2018   

Usnesení 2a/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2015066/VB/5 Nekoř  p.č. 1530/4 Šulc - rozšíření KNN na p.p.č. 2983 ost. 
plocha v k.ú. Nekoř,  

Usnesení 2b/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, kterou se zakládá dle GP č. 1010-159/2017, ze dne 7.11.2017 na služebných 
pozemcích p.p.č. 818/3, p.p.č 815, p.p.č. 806/2, p.p.č. 801/9, p.p.č. 800/2 služebnost zřídit a 
provozovat zařízení distribuční soustavy - podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení, rozhlasu a 
nadzemních stožárů veřejného osvětlení oprávněnému z věcného břemene  - obci Nekoř.    

Usnesení 2c/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje darovací smlouvu č. O99418 s Povodím 
Labe s.p. na p.p.č. 3516/11 v k.ú. Nekoř, na níž leží MK 15c na základě ust. § 16, odst. 8. zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Účetní hodnota předmětu daru, tj.  

Usnesení 2d/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje kupní smlouvu na prodej p.p.č. 3076/6 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2  a p.p.č. 790/15 trvalý travní porost o výměře 
13 m2  vydělených GP č. 1014-40/2017 ze dne 4.12.2017 za cenu 6800,- Kč stanovenou dle 
posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku 
č. 8038-329/2016 o ceně zjištěné a ceně obvyklé, dle kterého je stanovena výsledná cena: p.p.č.  
3076/6 - pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem, – 70,- Kč/m2, 
p.p.č. 790/15 - pozemek užívaný jako veřejné prostranství, které není součástí komunikace - 60,-  

Usnesení 2e/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje uzavřít předloženou nájemní smlouvu  
na pronájem zařízení kempu Petrův Palouk od 1.5.2018 do 31.10.2018  

Usnesení 2f/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s variantou řešení majetkoprávních 
vztahů u p.p.č.2987/1 - zabranou výměru nahradit naproti ze sousední parcely, po vypracování GP  
vyhlásit záměr prodeje a řešit vzájemným prodejem. 

Usnesení 3a/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení 
stavby "Novostavba MŠ....", vícepráce3 113 242,90,- Kč, méněpráce2 517 528,75,-Kč, navýšení o 
720.814,12 vč. DPH, změnu termínu provedení stavby do 31.5.2018. Po kontrole dodatku ze strany 
orgánů CRR pověřuje starostu podepsáním dodatku. 

Usnesení 4a/II-2018: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěrečný 
účet obce za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř  za rok 
2017 - bez výhrad 

Usnesení 4b/ II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2017 
s výsledkem hospodaření 514,72Kč a  stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  

Usnesení 4c/ II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2017 
s výsledkem hospodaření 93,09     Kč a  stanovuje přebytek převést do rezervního fondu  

Usnesení 4d/ II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2017 

Usnesení 4e/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu  obce 
Nekoř na rok 2018  - SDH 26 000, Klub SHM 23 000, Sokol 25 000, ČRS 16 000, MS 16 000 + 
3000  NEKOŘALA  3000,  



Usnesení 4f/II-2018: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje  veřejnoprávní smlouvy na dotaci 
poskytnutou z rozpočtu  obce Nekoř na rok 2018 -  s SDH 26 000,  s  SHM 23 000,  s Sokol 25 000, 
ČRS 16 000, MS 19 000, NEKOŘALA  3000,. 

Usnesení 4g/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje příspěvek 3000,.- Kč formou daru 
Spolku divadelních ochotníků Diviš Žamberk 

Usnesení 4h/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s bezplatným pronájmem sálu SH - ČMS 
okresního sdružení UO na slavnostní vyhlášení  literární a výtvarné soutěže "Požární c ochrana 
očima dětí a mládeže 2018" 

Usnesení 4i/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí žádost SDH Nekoř o finanční 
pomoc na "Renovaci koněspřežné hasičské stříkačky z roku 1909", výše příspěvku bude stanovena 
podle prostředků získaných SDH z dotačních žádostí na tento účel.  

Usnesení 5a/II-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup propisek s nápisem Obec nekoř a 
obecním znakem -  propisky  červené a modré  150 a 150 ks, typ 1221320  


