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Usnesení z   jednání Zastupitelstva obce XI/2018  19. prosince  2018  
 

Usnesení 1a/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 19.12. 2018 

Usnesení 1b/X -2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis z jednání  X/2018   ze dne 

26.11.2018 

Usnesení 2a/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje jednací řád ZO Nekoř  

Usnesení 2b/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje jednací řád SK 

Usnesení 2c/XI-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje  komisi pro výchovu s vzdělání 

Usnesení 3a/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí návrh rozpočtu  a střednědobý 

výhled MŠ Nekoř  

Usnesení 3b/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř se zavazuje k úhradě nákladů na chůvu 

v oddělení  malých dětí MŠ do doby zajištění  prostředků z dotačních titulů. Finanční prostředky 

budou do rozpočtu MŠ převáděny zpětně za příslušné ¼ letí pokud tuto částku nepokryje zvýšené 

školkovné.  

Usnesení 3c/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí  návrh rozpočtu   ZŠ Nekoř. Žádá 

o předložení střednědobého výhledu.   

Usnesení 3d/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  částku 117 268,50  k navýšení  

finančních prostředků nad rámec rozpočtu na rok 2018 na zvýšené výdaje spojené s rekonstrukcí  

prostor ZŠ včetně  příspěvku na kroužky za rok 2018.     

Usnesení 3e/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí   částku 314  000 na rok 2019 na 

uhrazení platu pedagoga vyplývající ze schválené výjimky z počtu žáků (dle přílohy) Příslušný 

podíl na II. pololetí bude uvolněn po schválení výjimky na  školní rok 2019-2020.   

Usnesení 3f/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  vzhledem k ekonomickému a funkčnímu řešení 

provozů MŠ a ZŠ schvaluje  přípravu  sloučení obou subjektů do jednoho, pověřuje jednáním 

starostu  místostarostku  na krajském úřadě PK k provedení  těchto kroků   - termín 01/2019.  

Usnesení 4a/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  návrh rozpočtu Obce Nekoř na rok  

2019 

Usnesení 4b/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu 8/2018 

Usnesení 4c/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje rozpočtové provizorium 2019 

Usnesení 4d/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  dar  3000 Kč na  Tříkrálový koncert  

skupině GEMMA dne 6.1.2019  

Usnesení 4e/XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  prominutí dluhu z poplatků TDO K. D.  

Usnesení 5a /XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje dodatek č. 13 smlouvy o dílo na svoz a 

odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob 

Usnesení 5b /XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje Zasady prodeje obecních pozemků.  

Usnesení 5c /XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace starosty o postupu  a 

výzvách osobám, které užívají obecní pozemek bez  majetkoprávního vztahu.  Dořešení  těchto 

situací  bude OZ řešit individuálně dle schválených pravidel prodeje obecních  pozemků – 

prodejem, smlouvou o užívání a údržbě, nájmem.  

Usnesení 6a/ XI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí  informace  o možném postupu  

v řešení kanalizace a ČOV u bytovek u továrny, vyjadřuje vůli  financovat kanalizaci  od ČOV  do 

vodoteče, jako nejvhodnější řešit  všechna povolení přes SBD a po kolaudaci kanalizaci převzít 

pod obec.                                                                                                                            

Usnesení 4f/XI-2018: OZ schvaluje částku za autorský dozor projektanta stavby Novostavba MŠ  - 

dle přílohy   
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