
Usnesení  z   jednání Zastupitelstva obce III/2018, 
19. března 2018  

Usnesení 1a/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 19.3. 2018 

Usnesení 1b/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis z jednání II-2018 ze dne 
26.2.2018   
Usnesení 2a/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti č. IV-12-2014412/VB/5 Nekoř p.č. 1406/8-Moravec-knn na p.p.č. 1413/7 a 2987/2 v 
k.ú. Nekoř,  
Usnesení 2b/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 458 o 
velikosti 1000 m2 – cena pachtovného v místě a čase obvyklá  byla stanovena  jako  5%  z ceny 
pozemku zemědělské půdy vycházející z BPEJ, která činí 4,71 Kč za m2, za výše uvedenou výměru  
1000 m2 činí pachtovné  za rok činí 236- Kč,  doba pachtu 5 let.  
Usnesení 2c/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s předloženým GP k řešení 
majetkoprávních vztahů u p.p.č.2987/1  
Usnesení 2d/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje Dohodu o vytvoření společného 
školského obvodu  spádové základní školy a  dohodu o vytvoření společného školského obvodu  
spádové mateřské školy mezi obcí Nekoř a obcí Šedivec. 
Usnesení 3a/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí výsledek vyhlášené 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 3b/III-2018: Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení názvem  „Novostavba MŠ, 
přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – první část – vybavení 
interiéru MŠ, jídelny a kuchyně“  byla podána  pouze jedna nabídka a to účastníka  Compo Praha 
Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha  za cenu 1 866 556 bez DPH,   byla 
nabídka tohoto účastníka  v souladu  s čl. 18 odst. 3 zadávací dokumentace  a § 122 zákona odst. 2  
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek   vybrána bez provedení hodnocení.  Zastupitelstvo 
obce Nekoř pověřuje starostu v součinnosti se zástupcem zadavatele  dle § 43 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno 
vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti k uzavření smlouvy 
Usnesení 3c/III-2018: V zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a 
rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – druhá část – gastrovybavení kuchyně“ 
byla na základě hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka účastníka 
Jindřich Schlesinger, Špindlerova 638, 562 01 Ústí nad Orlicí  s nabídkovou cenou 676,231 Kč 
bez DPH Vzhledem k tomu, že nabídka tohoto účastníka splnila podmínky účasti v zadávacím 
řízení a byla vyhodnocena jako nejvhodnější, zadavatel  Obec Nekoř jako nejvýhodnější vybírá 
tuto nabídku. Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu v součinnosti se zástupcem zadavatele  
dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost RPA Tender, s.r.o., 
Starobrněnská 20, 602 00 Brno  vyzvat vybraného dodavatele k poskytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy.  
Usnesení 3d/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí, že v zadávacím řízení názvem  
„Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – dodávka vybavení – třetí 
část - herní prvky a ozelenění“  ve lhůtě pro podání nabídek nebyla do třetí části veřejné zakázky 
doručena žádná nabídka. V souladu s § 127 odst. 1 zákona vydal zadavatel r o z h o d n u t í  o 
zrušení veřejné zakázky s názvem "Novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího 
zázemí školy – dodávka vybavení- třetí část –herní prvky a ozelenění", neboť po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek v třetí části zadávacího řízení není žádný účastník. 
Usnesení 4a/III-2018: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu  obce 
Nekoř na rok 2018  2.500 Kč  Kulturní centrum Letohrad na „nákup literatury výměnného fondu 
pro Obecní knihovnu v Nekoři“.  

 Usnesení 4b/III-2018: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotaci 
poskytnutou z rozpočtu  obce Nekoř na rok 2018 s Kulturním centrem Letohrad na 2500 Kč.  
Usnesení 4c/III-2018: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2018 



Usnesení 5a/III-2018: Zastupitelstvo obce  Nekoř  bere na vědomí  informace ohledně přípravy 
obce na splnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 
27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR) 
 Usnesení 5b/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Smlouvu o poskytnutí mimořádného 
neinvestičního členského příspěvku mezi obcí Nekoř a  sdružením obcí Orlicko ve výči 5 214  Kč 
na činnost Sdružení při nastavení systému zabezpečení osobních údajů (GPDR)  pro obec Nekoř  
Usnesení 5c/III-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje instalaci závěsů do klubovny CVAN – 
do 30.6.2018 


