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Schválená usnesení  z jednání Zastupitelstva obce IV/2019 29. dubna 2019  
 

Usnesení 1a/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 29.4. 2019 

Usnesení 1b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis III-2019 z 1.4.201 

Usnesení 2a/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, 

služebnosti inženýrské sítě  -  přípojky  vodovodu  na služebném pozemku 3076/1 ostatní 

plocha/ostatní komunikace v obci a v katastrálním území Nekoř v majetku obce Nekoř 
   

Usnesení 2b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu  o budoucí  smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-2017312/VB/1,  Nekoř p.č. 1394/2, SS100 

kNN 
 

Usnesení 2c/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje darovací smlouvu  s PK, kterou se 

bezplatně převání  pozemky po chodníky  v GP 979-95/2016  nově označené  3516/9 a 3506/8  ost. 

plocha, ost. komunikace v kú Nekoř,  z PK  na obec Nekoř.    
  

Usnesení 2d/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr  bezúplatně převést  dle  GP 

979-95/2016  p.p.č.  1942/10 a 1942/5 ležící pod komunikací III. třídy ve správě  SÚS PK  do 

majetku PK 
 

Usnesení 2e/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zadat doměření  pozemků v majetku 

PK  pod MK na křižovatce na horní Nekoři k účelu převodu do vlastnictví obce  Nekoř  
 

Usnesení 2f/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  v návaznosti na předchozí usnesení  schvaluje  

vyhlásit záměr  prodeje  p.p.č. 2127/53  GP 1050-93/2018 vyčleněné z p.p.č. 2127/12 
 

Usnesení 2g/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu  o budoucí  smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-2017396/SOBSVB-007, název stavby  

„Nekoř 29, navýšení knn, nn IV-12-2017396“ 
 

Usnesení 3a/IV-2019: Zastupitelstvo obce  Nekoř  v návaznosti na usnesení 3a/III-2019 schvaluje  

Dodatek č. 5 ke smlouvě o provedení stavby "Novostavba MŠ....", kterým se po kontrole CRR  a  

po přepočítání cen dle metodiky poskytovatele dotace sníží celková  cena zakázky  38 085 743, 87 

Kč na 37 932 485,96 Kč, financování bude řešeno dobropisem, pověřuje starostu  uzavřením 

tohoto dodatku.  
 

Usnesení 3a/III-2019: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje RZ č. 3/2019 
 

Usnesení 3c/IV-2019: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje podat přihlášku do soutěže  „Stavba 

roku 2019 v Pardubickém kraji“,  pověřuje místostarostku přípravou  podkladů  a podáním této 

přihlášky.   
 

Usnesení 4a/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  revokuje  usnesení 2a/III-2019,  rozhoduje ve 

vyhlášené VZMR 1/2019   nikoho nevybrat a  z důvodů  vyvstání možnosti  získat dotaci   

prostřednictvím MAS Orlicko na výstavbu přístřešku na hasičské stříkačky   ruší VZMR 1/2019  

s názvem  „PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“, schvaluje  přihlášení   projektového  

záměru do výzvy MAS Orlicko a  pověřuje   starostu připravit nové vyhlášení  veřejné zakázky na 

realizaci akce dle harmonogramu  výzvy MAS Orlicko a podmínek dotačního programu.  
 

Usnesení 4b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje realizovat  výstavbu has. přístřešku i 

v případě nepřidělení dotace.  
  

Usnesení 4c/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v rámci programu Podpora významných výročí v členských obcích mezi obcí Nekoř a  

sdružením obcí Orlicko na  pokrytí nákladů spojených s akcí „Oslava 145. výročí  založení sboru 

dobrovolných hasičů v Nekoři. 
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Usnesení 4d/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  k přijetí  nového pracovníka  na stálý 

pracovní poměr zařazení pracovníka údržby obce  dle převládajícího druhu vykonávané práce dle  

katalogu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě  do 4. platové třídy a  dle  

odpracovaných let do příslušného platového stupně,  s možností  využít osobní příplatek  ve výši 10 

- 30% platového tarifu.  
 

Usnesení 4e/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje starostu návrhem  úpravy obdobných   

podmínek  dohody  o provedení práce a  o pracovní činnosti u stávajících  dohod. 
 

Usnesení 4f/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  na základě předchozích  velmi dobrých 

zkušeností a v zájmu hospodárnosti a  efektivnosti využití finančních prostředků zadat opravu 

cesty Nekoř – Sobkovice firmě Strabag dle nabídky  ze dne 1.4.2019. Pověřuje starostu uzavřením 

příslušné smlouvy v návaznosti na dotační program POV PK.  
 

Usnesení 4g/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  přiložení kabelu VO  do stavby Údolí   

a  usazení sloupů  ke mlýnu  dle nabídky  firmy K-energo 
 

Usnesení 4h/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí návrh výsadeb zeleně, pověřuje 

jednáním s fi. Klas Nekoř J. Malého, starostu obce - do  15.5 
 

Usnesení 4i/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje nakoupení  naskenovaných fotografií  

domů a lidí dolní Nekoře  ze skleněných negativů  dle nabídky  sběratele  za cenu 10 000 
 

Usnesení 4j/IV-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostu obce Ing. Jiřího 

Pomikálka jako zástupce obce Nekoř, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 

na  všechny valné hromady počínaje valnou hromadou dne 20. 6. 2019 po celé jeho funkčního 

období až do odvolání. 

 


