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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce XI/2019 16. prosince  2019  
Usnesení 1a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 16.12. 2019 

Usnesení 1b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje podat žádost  prostřednictvím MAS 

Orlicko na akci _ „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ do 19. výzvy IROP 

zaměřené na bezpečnost dopravy.  

Usnesení 1c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje mistostarostku dořešením reklamace 

herniho prvku loď: předat zdokumentovanou komunikaci s zhotovitelem, výsledky jednání o 

uznání reklamace, neuznané věci požadovat řešit ze strany projektanta, následně předložit 

harmonogram opravy prvku v návaznosti na možné  přemístění do rozšířené  zahrady  MŠ. 

Usnesení 1d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí stanovisko DI PČR Ústí  nad 

Orlicí, vyslovuje s ním nesouhlas. Pověřuje starostu jednáním o možnostech odkupu pozemku 

k realizaci mlatové cesty. K další argumentaci  stáhnout z radaru na Vejrově– frekvence provozu 

vozidel  a rychlosti – žádost o měření rychlosti.  

Usnesení 1e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomi informaci starosty, že studie 

zastavitelnosti byla firmou Molo architekti s.r.o.  pro obec zpracována bezplatně, v roce 2014 

schválená částka  na vypracování studie nebyla po předání studie fakturována, dle informace 

fakturovaná  nebude.    

Usnesení 1f/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu zasláním dopisu řediteli SÚS PK  

s žádostí  o kopii odpovědi panu Krejsovi na jeho podnět.  Po jeho obdržení a seznámení se s jeho 

obsahem přijme rozhodnutí, jak se věcí dále zabývat 

Usnesení 1g/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  kompletním zveřejněním 

zápisů OZ na webu obce  Nekoř  za rok 2019 

Usnesení 1h/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  zpracování analýzy, jak jsou 

zveřejňovány zápisy z jednání na  okolních obcích a městech v regionu  

Usnesení 1i/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis X/2019 z 18.11.2019 

Usnesení 2a/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2d/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 13/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část p.p.č. 3088/1 ostatní pl., 

ostatní komunikace upravenou
  
dle

  
GP č. 1094-304/2019  ze dne 29.11.2019, označenou  jako 

p.p.č. 3088/4 ostatní pl., jiná  plocha o výměře 20 m
2  

 H. K. a J. K..  Cena  prodávaného  pozemku 

byla 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 jako
 
v místě a čase obvyklá. 

Usnesení 2b/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr odkupu  stavební parcela číslo 

877, o výměře 895 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 883 o výměře 259 m

2
, 

zastavěná plocha a nádvoří, oba v katastrálním území Nekoř, a stavbu vodního díla – hráze 

k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni  umístěné  na pozemcích označených jako 

stavební parcely č. 878, č. 879, č. 877 a č. 883 v katastrálním území Nekoř  dle nabídky   Povodí 

Labe sp. uvedené v návrhu kupní smlouvy   

Usnesení 2c/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 

služeb č. 4991000504  (obec Nekoř) a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 4991001690 

(sběrný dvůr Nekoř) s EKOLOU České Libchavy s.r.o. 

Usnesení 2d/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr prodeje  části p.p.č 2945/2   ost. 

plocha, ost. komunikace, GP 1098-422/2019 označenou jako - 2945/5 ost. plocha, ost. komunikace 

o výměře 55m
2
. Cena  prodávaného  pozemku je stanovená  dle znaleckého posudku znalce z 

oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č.8038-
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329/2016, pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem  – 70 Kč/m
2
 jako

 

v místě a čase obvyklá. 

Usnesení 2e/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr jednat o pronájmu  části p.p.č. 

212 zahrada o  výměře cca 760 m
2
 k rozšíření  zahrady  u MŠ.   

Usnesení 3a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí informace starosty obce o 

postupu splynutí ZŠ a MŠ Nekoř do  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA 

LUXE NEKOŘ  a bere na vědomí dopis pana Vlasatého. 

Usnesení 3b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  vyjmutí budovy  čp. 308    

z majetku MŠ Nekoř  a vložení  do majetku obce Nekoř   

Usnesení 3c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje   uzavření smlouvy o  převodu 

movitého majetku ze Základní školy Nekoř na  Mateřskou školu a základní školu Josefa Luxe 

Nekoř a smlouvy o   převodu movitého majetku z Mateřské školy Nekoř na  Mateřskou školu a 

základní školu Josefa Luxe Nekoř 

Usnesení 3d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje   odměnu  stávajícím ředitelům ZŠ 

a MŠ  - ve výši 1 měsíčního platu dle platného   platového výměru, přičemž 15,000 + příslušné 

odvody bude hrazeno z prostředků na mzdy, které školské subjekty obdržely,  zbytek fin. prostředků 

poskytne obec Nekoř  

Usnesení 3e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  předložený platový výměr 

ředitelce MŠZŠJL Nekoř Mgr. Aleně Boháčové - s platností od 1.1.2020  

Usnesení 3f /XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  zaplatit kroužky v MŠ – 38 hodin 

x120 = 4560, kroužky ZŠ 112 hodin x120 = 13440  

Usnesení 3g /XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje starostu obce  poskytnutím zápůjčky 

škol. subj. v případě  nenadálé platby  do konce roku 2019, následně informovat zastupitelstvo 

obce. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  použití poskytnuté zápůjčky MŠ Nekoř na krytí plateb 

roku 2019.  

Usnesení 4a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 

Usnesení 4b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení 4c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

Usnesení 4d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení 5a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizovaný akční plán  na rok 2020 

Programu rozvoje obce Nekoř  

Usnesení 5b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  navýšit kapitolu volný čas dětí o 24000 

Usnesení 5c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  návrh rozpočtu Obce Nekoř na rok  

2020 

Usnesení 5d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  odměny  zaměstnancům  ve výši 13 

platu –  měsíčního průměru za poslední čtvrtletí  

Usnesení 5e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové opatření  -  prosinec 2019 

Usnesení 5f/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř –  schvaluje prominutí dluhu  za místní poplatek 

za likvidaci odpadů  - K. Dostálek – pobyt neznámý, náklady na vymožení by převýšily výši 

poplatku  

Usnesení 5g/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje rozpočtové provizorium 2020 

Usnesení 6a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad 

Usnesení 6b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě doporučení kontrolního výboru  bere 

na vědomí  ustanovení  zákona o obcích č. 128/2000 Sb, paragraf 83, odstavec 2 – „člen 

zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 

samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 
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zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájení jednání 

orgánu obce, který má danou záležitost projednávat 

 


