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Obec Nekoř 
561 63  Nekoř 330 

IČO 00279269 

Tel.: 465625122, 465625144, 724181465 

www.nekor.cz; e-mail: ounekor@orlicko.cz;  starosta.nekor@orlicko.cz 

Schválená usnesení    jednání Zastupitelstva obce IX/2020 14. září  2020  
 

Usnesení 1a/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  navržený  program jednání 14.9.2020 a jeho 

doplnění o  bod 2.5. - Smlouva finanční podpora hosp. v lesích  

Usnesení 1b/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace starosty o opravě 

komunikace  u obecního úřadu,  schvaluje  provedení  víceprácí: rozšíření v dolní části, úprava  vjezdů, 

obrubníky  křižovatka u čp 323, snížený nájezd na chodník u čp. 327, šachta na odvod vody u čp. 21 

Usnesení 1c/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí, že obec neobdržela  dotaci v II. kole 

krajských dotací na  vybavení zás. jednotek, schvaluje nákup vysokotlakého čističe   pro potřeby obce i 

zásahové jednotky – cena cca  7.500+ DPH   z vlastních prostředků 

Usnesení 1d/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VIII/2020 z 27.7.2020 

Usnesení 2a/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje na základě  vyhl. 11/2020 -  prodej p.p.č.  

3079, ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 458 m2. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena  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. Tato cena je  považována za cenu v místě a čase obvyklou. Zastupitelstvo obce Nekoř 

schvaluje předloženou kupní smlouvu.    

Usnesení 2b/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě vyhl 12/2020  a podané nabídky  schvaluje  

prodej  částí p.p.č.  3149/11 ostatní plocha, ost. komunikace  označenou GP č. 1122 – 37/2020 ze dne 

18.6.2020  jako „b“ o výměře 12 m2  a schvaluje nákup části p.p.č. 2358/10 travní porost označenou GP 

č. 1122 – 37/2020  jako „a“ o výměře 19 m2.  Cena uvedená ve smlouvě je stanovena  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. 

Tato cena je  považována za cenu v místě a čase obvyklou schvaluje předloženou kupní smlouvu za 

účelem majetkoprávního vypořádání skutečného stavu v terénu.   

Usnesení 2c/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě vyhl 7/2019  a podané nabídky   a na 

základě usnesení 2d/VII-2019 schvaluje  prodej  dle GP č. 1025 – 118/2018  ze dne 4.6.2018 nově vzniklé 

p.p.č. 471/3 travní porost o nové  výměře 479 m2  a  p.p.č. 3060/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 143 m2 za celkovou cenu  40. 890,- Kč. Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje nákup p.p.č. 3060/6, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2, p.p.č. 3060/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 56 m2, p.p.č. 3060/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2, p.p.č. 3060/9, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, a p.p.č. 3060/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o  nové 

výměře 65 m2 za celkovou cenu  10. 810,- Kč k dořešení majetkoprávních vztahů na MK v obci Nekoř.   

Cena uvedená ve smlouvě je stanovena  dle  znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a 

ekonomika  Ing. Rudolfa Jungera, Benátky 138, 570 01 Litomyšl číslo znaleckého posudku č. 

8372/152/04/19  – je považována  za cenu v místě a čase obvyklou. 

  Usnesení 2d/IX-2020:   Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje   smlouvu o  zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-20119219/VB/0, Nekoř, parc. Č. 242, kNN   na p.p.č. 790/13, 791/2, 3076/1 a3108/3 

dle GP 1124-443/2020 pro ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení 2e/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory  na 

hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje - e.č. OŽPZ/20/23925  -  na dotaci 9.225 Kč  

Usnesení 3a/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí předloženou zprávu ČŠI – výsledek 

šetření stížnosti.  Na jejím základě  ukládá starostovi zaslat ředitelce MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 

vytýkací dopis s vyslovením napomenutí a  návrhem následujících opatření k odstranění vytýkaných 

nedostatků:    

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz


2 

 

• Přijetí  vnitřní směrnice MŠ a ZŠ  Josefa Luxe Nekoř  k včasnému  informování rodičů  a 

organizačnímu zajištění přestupu žáků na spádovou školu  do druhého stupně vzdělání   s tím, že  v ní 

bude stanoven termín  informování rodičů s upozorněním na nejzazší  termín odevzdání přehlášek na 

spádovou školu, aby byly doručeny před zahájením přijímání žáků do 1. ročníku  spádové školy. Tento 

termín bude rovněž zveřejněn na   webu školy umožňující dálkový přístup.  

• Přijetí vnitřní směrnice  upravující   informování  rodičů a zákonných zástupců dětí -  s tím, že by bylo 

žádoucí, aby  nejdůležitější informace o chodu školy a důležitých  termínech, např.  týkající se přestupu 

žáků do vyšších ročníků spádové školy, případně přijatých opatření vyplývajících z nouzového stavu, 

nařízení vlády  nebo mimořádných opatření byly  předávány ředitelkou školy, ne jen třídním učitelem. 

• Zavedení dalšího způsobu informování rodičů  -  rozesílání zpráv  do mobilní aplikace  v systému 

Mobilní rozhlas  

Tato opatření  ukládá zastupitelstvo obce Nekoř přijmout do 60 dnů od doručení tohoto dopisu a 

informovat o jejich přijetí zřizovatele.  

Usnesení 3b/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje proplatit MŠ a ZŠ  Josefa Luxe Nekoř   46 

hodin odučených kroužků za období   leden – červen 2020.  Kontrolou správnosti  odučených hodin  

pověřuje fin, komisi.  

Usnesení 3c/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje proplatit  140,- Kč za  odučenou hodinu 

kroužku od 1.9.2020 

Usnesení 3d/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí se zapojením  MŠ a ZŠ  Josefa Luxe Nekoř do 

projektu Šablony III.  

Usnesení 3e/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje změnu platového výměru  ředitelce MŠ a ZŠ 

Josefa Luxe Nekoř  Mgr. A. Boháčové od 1.9.2020  -  odebrání příplatku za třídnictví.  

Usnesení 3f/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje změnu platového výměru  ředitelce MŠ a ZŠ 

Josefa Luxe Nekoř  Mgr. A. Boháčové od 1.10.2020  z důvodů  snížení  platové třídy z 13 na  platovou  

třídu 12.  

Usnesení 3g/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř se zavazuje dokrýt chybějící finanční prostředky na  

pokrytí odstupného v souvislosti s ukončením pracovního poměru PaedDr. Petra Boušky, konkrétní výše 

bude stanovena podle  výše podílu MŠMT 

Usnesení 4a/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  zadat  provádění TDI a BOZP dle nabídky  

firmě Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí 

Usnesení 5a/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí předložený protokol o otvírání obálek a 

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  pro veřejnou zakázku malého rozsahu  mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  na akci „Nekoř – nástupní chodník u 

zastávky Nekoř továrna“. Obdrženy dvě nabídky:  

▪ nabídka č.1  MADOS MT s. r. o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí – s cenou  bez DPH 

1.063.148,57 Kč,   

▪ nabídka č. 2 VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí , Jamné nad Orlicí 136, s cenou bez DPH 

1.046.089,79 Kč  

Usnesení  5b/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu  na 

akci „ Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“  Dle  nabídky  č.2  firmě VAKSTAV spol. 

s r. o. Jablonné nad Orlicí , Jamné nad Orlicí 136, s cenou 1.046.089,79 Kč bez DPH + příslušné DPH.  

Schvaluje příslušnou smlouvu no dílo  s vybraným zhotovitelem. Pověřuje starostu  podpisem smlouvy  

s vybraným zhotovitelem dle zadávacího řízení.  

Usnesení 6a/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  protokol o dílčím přezkoumání 

hospodaření obce Nekoř v roce 2020. Vyzývá předsedy finančního a kontrolního výboru k provedení 

pravidelných kontrol  

Usnesení 6b/IX-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje zadat  úpravu zadního schodiště KD dle 

nabídky firmy Agrostav Ústí n.Orlicí,  pověřuje starostu zasláním příslušné objednávky a předsedkyni 

stavební komise  dozorem nad prováděním prací 

Usnesení 6c/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř rozhodlo v souvislosti s aktuální  nepřehlednou a 

zhoršující se koronavirovou situací  upustit od uspořádání každoročního setkání seniorů na sále KD a 
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od hromadného vítání občánků na sále KD plánovaného na začátek měsíce října.  Vítání občánků 

provést jen individuálně – pozváním samostatně rodičů s dítětem, předáním daru, zápisem do pamětní 

knihy a  vyfocením -  dle situace  v konec října – ½ listopadu 2020 , organizací pověřuje starostu,  LF, 

JKB  

Usnesení 6d/IX-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  svolat jednání s DI PČR k řešení 

situace náměstíčka a chodníku u čp. 13 

 


