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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce VII/2019 19. srpna 2019  
 

Usnesení 1a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 19.8. 2019 

Usnesení 1b/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VI-2019 z 24.6.2019 

Usnesení 2a/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje 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, schvaluje  darovací smlouvu mezi obcí 

Nekoř   a Pardubickým krajem, resp.  příspěvkovou organizací PK – Správou a údržbou silnic 

Pardubického kraje.  
Usnesení 2b/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodej části 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
   za  70 Kč/m

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

2 
 

190 Kč/m
2
, obec a katastrální území Nekoř  k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětných 

pozemcích,  cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru 

stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016, 

Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a A.Č.   

Usnesení 2c/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodej  části 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 za 70 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 

stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, 

číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016, k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětném 

pozemku, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a P. T.  

Usnesení 2d/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodat M. P.  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 143  

m
2
  ostatní plocha, ostatní komunikace - cena stanovena  jako cena v místě a čase obvyklá 

stanovená dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19 – celkem 40 890,- Kč. Zastupitelstvo obce 

Nekoř schvaluje  nákup p.p.č.3060/6 o výměře 2  m
2
  , 3060/7 o výměře 56  m2

  ,  3060/8 o výměře 

11  m2
, 3060/9 o výměře 52  m2

   a 3060/11 upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018 o 

výměře 65  m2
, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú, Nekoř, k majetkoprávnímu 

vypořádání  situace  místní komunikace a  přilehlých pozemků u objektu č.e. 144. Cena stanovena  

jako cena v místě a čase obvyklá stanovená dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19.  – celkem 

10 810,- Kč, Pověřuje starostu přípravou podkladů k prodeji a přípravou smlouvy 

Usnesení 2e/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr koupit p.p.č. 1341/4 orná půda 

o výměře 15  m2
, vyčleněnou  dle GP č. 1073-123/2019 ze dne 18.4.2019 z 1341/1    

k majetkoprávnímu vypořádání  situace  místní komunikace  

Usnesení 2f/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat p.p.č. 3146 ostatní 

plocha, jiná plocha  o výměře 1374 m
2
  LČR pro potřeby manipulace se dřevem,   Zastupitelstvo 

obce Nekoř schvaluje záměr získat do svého vlastnictví  část p.p.č. .  370/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Studené,  na níž leží MK – Nekoř – Pastviny. Pověřuje starostu dalším jednáním 

v této věci v oblasti majetkoprávní i v oblasti změny katastru  obcí Nekoř – Studené, tak aby mohla 

být zajištěna  veškerá údržba MK.  

Usnesení 2g/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere žádost  o přístup na p.p.č. 777/4 a 781/6 

přes Petrův Palouk na vědomí, vzhledem k záměru oplotit a uzavřít rekreační areál Petrův Palouk 

nesouhlasí se zřízením věcného břemene pro přístup na sousední parcely    
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Usnesení 2h/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  na základě žádosti ze dne 27.6.2019 

pronájem bytu  v čp. 330 panu J. F. od 1.9.2019 do 31.8.2020, za podmínek  shodných se stávající 

nájemní smlouvou upravených o  údržbu chodby a prostor před vchodem.  Pověřuje starostu 

uzavřením smlouvy.  
Usnesení 3a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř ustavuje koordinační skupinu  k splynutí 

školských subjektů - ředitelé stávajících ZŠ a MŠ, ředitel vzešlý z konkurzu, starosta, 

místostarostka, F.Mikyska a P.Koblížek  přizvaní členové ŠR  

Usnesení 4b/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy 

JD Dlouhý, opravit  minimálně 600 m
2
 směrem od křižovatky  k hasičárně Údolí – nejhorší úsek, a 

případně  nejhorší díry na cestě ke Studenému kolem salaše 

Usnesení 4c/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí  žádost o zajištění změny 

dopravního značení podepsanou 33 převážně obyvateli Vejrova – posun označení začátku obce. 

Pověřuje starostu zajištěním jednání na místě samém s DI PČR a SÚS  PK jako  správcem a 

majitelem komunikace k této problematice. Za OZ se zúčastní:   starosta, místostarostka, J. Lehký, 

P.Koblížek, J. Dolečková. 

Usnesení 6a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje zprávu Kontrolního výboru – bez 

výhrad 

Usnesení 6b/VII-2019: OZ bere na vědomí, že dle usnesení č. 5d/I-2019  nájemce KD nabídku  na 

poskytnutí dřeva na lavičky  nevyužil a proto OU  rozhoduje  ukončit  platnost této nabídky  

k 19.8.2019 

Usnesení 6c/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí informaci starosty obce o 

schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou 

hromadou svazku konanou dne 25.6.2019 


