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Schválená usnesení  z  jednání Zastupitelstva obce VI/2019 dne 24. června 2019 
  

Usnesení 1a/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 24.6. 2019 

Usnesení 1b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis V-2019 z 20.5.2019 

Usnesení 2a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr bezúplatně převést  - darovat  

pozemky p.p.č 1941/5 jiná plocha, ostatní plocha  o výměře 37 m
2 

nově označený pozemek p.p.č 

1942/10 zahrada  o výměře 13 m
2
, který byl oddělen geometrickým plánem  č. 979-95/2016 

z pozemku označeného jako p.p.č. 1942/1 zahrada, obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad 

Orlicí, se všemi  součástmi a příslušenstvím  z vlastnictví Obce Nekoř do  vlastnictví Pardubického 

kraje, hospodaření Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

Usnesení 2b/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 3088/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace (GP č. 1071-336/2019 ze dne 24.5.2019 označenou  jako p.p.č. 3088/3) 

o výměře 68 m
2
  a st.p.č. 640/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m

2
, obec a katastrální 

území Nekoř  k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětných pozemcích 

Usnesení 2c/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat  část p.p.č. 2995 ostatní 

plocha, ostatní komunikace (GP č. 1071-370/2019 ze dne 24.5.2019 označena jako p.p.č. 2995/2) o 

výměře 73 m
2
 obec a katastrální území Nekoř k vypořádání majetkoprávních vztahů na 

předmětném pozemku 

Usnesení 2d/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat realizací stavby „VD 

Pastviny, rekonstrukce koruny hráze“  trvale dotčenou část p.p.č 3514/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace  dle  smlouvy o právu provést stavbu ze dne 2.8.2017.  Po vyhotovení příslušného GP 

pověřuje starostu zpracovat a vyvěsit příslušný záměr prodeje.  

Usnesení 2e/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu  č. 4991001690  a smlouvu č.   

4991000504  na zajištění přepravy,  využití či odstranění odpadů  ve vlastnictví odběratele, 

realizace služeb v oblasti odpadového hospodářství atd ze Sběrného dvora Nekoř a z obce Nekoř  

s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.   

Usnesení 2f/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 471/3 TTP o 

výměře 479 m
2
  upravenou

 
dle

 
GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018  a p.p.č., 3060/3 o výměře   

ostatní plocha, ostatní komunikace  a záměr koupit p.p.č. 3060/6, 3060/7, 3060/8, 3060/9 a p.p.č. 

3060/11 upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018, vše ostatní plocha, ostatní 

komunikace   k majetkoprávnímu vypořádání  situace  místní komunikace a  přilehlých pozemků 

u objektu č.e. 144. Cena stanovena dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19. Pověřuje starostu 

vyhlášením záměru prodeje.    

Usnesení 2g/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje umístění vodovodní přípojky  do p.p.č. 

791,2 a 3108/3 a 3076/1 za  podmínky uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o věcném břemeni na 

dotčených pozemcích  a za podmínek překopu komunikace na p.p.č. 3076/1: uvedení  p.p.č. 3076/1 

do původního stavu uhutněním a dobetonováním živičného povrchu, oznámení o započetí 

výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a jeho označení výstražným 

světlem v noci a za snížené viditelnosti. Přípojka vody bude v předepsané hloubce a opatřena 

výstražnou fólií. Žadatel zajistí a uhradí náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného 

břemene do katastru nemovitostí na všech dotčených pozemcích. 

Usnesení 3a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí   návrh ŠR konané dne 13.6.2019 

Usnesení 3b/VI-2019: Zastupitelstvo  trvá na usneseních  3b/II-2019 ze dne 11.3.2019  a  usnesení 

č. 3b,c,d/V–2019  ze dne 20.5.2019 

Usnesení 3c/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě doporučení školské rady jmenuje 

členem  komise pro výchovu a vzdělání PaedDr. Petra Boušku.  
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Usnesení 3d/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř v návaznosti na předchozí usnesení ukládá 

starostovi vyhlásit v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů, K O N K U R S  na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy a základní 

školy Josefa Luxe Nekoř zřizované od 1.1.2020. 

Usnesení 3e/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř navrhuje členy výběrové komise: starostu J. 

Pomikálka  a  P. Koblížka   

Usnesení 4a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje OZV č. 1/2019 O stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

Usnesení 5a/VI-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěrečný 

účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř  za rok 

2018 -  bez výhrad 

Usnesení 5b/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2018 

s výsledkem hospodaření  27.751,44 Kč a  schvaluje  jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. 

prostředky  budou použity k financování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ  

Usnesení 5c/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2018 

s výsledkem hospodaření  31.573,41 Kč a  schvaluje  jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. 

prostředky  budou použity k financování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ 

Usnesení 5d/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2018 

Usnesení 5e/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje příspěvek 10.000 Kč na oslavy 145 let 

sboru, řešit úhradou části faktury za reklamní předměty  

Usnesení 5f/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje RZ č. 5 

Usnesení 6a/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí předložené informace o 

vytříděných odpadech EKO-KOM 

Usnesení 6b/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje starostu situaci s tekoucí vodou z mostu 

řešit umístěním kovové svoznice do asfaltu komunikace.  Požádat  SÚS o zahloubení kanálku s 

mříží 

Usnesení 6c/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy 

Strabag. ze dne 17.6.2019  


