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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 s z   jednání Zastupitelstva obce I/2020, 

dne 27. ledna  2020  
Usnesení 1a/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 27.1.2020 

Usnesení 1b/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis XI/2019 z 16.12.2019 

Usnesení 2a/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace o zahájení činnosti MŠ 

a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 

Usnesení 2b/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje  využívat zkrácený název  u  zřizované 

příspěvkové organizace Mateřské a základní školy Josefa Luxe Nekoř, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, 

IČ 08687463 ve formě   „MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř“, pověřuje starostu jeho  zápisem do OR 

Usnesení 2c/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  smlouvu o výpůjčce na p.p. č. 213 

zahrada   o výměře 201 m
2
, p.p.č.  217/1 ostatní plocha o výměře 836 m

2
, p.p. č. 217/2 zahrada o 

výměře 1.516 m
2
,p.p.č. 211 ostatní plocha o výměře 863 m

2
,  p.p.č. 209/2 ostatní plocha o výměře 

388 m
2
,  p.p.č. 209/3 ostatní plocha o výměře 28 m

2
,  p.p.č. 226/3 zahrada o výměře 20 m

2
 mezi 

obcí Nekoř  a MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 
 

Usnesení 2d/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř podání 

projektu „Naše čarovná zahrada“   a spoluúčast obce na jeho realizaci.  
 

Usnesení 3a/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr doměření  veřejně přístupné 

účelové komunikace  na p.p.č. 3118 od č.e. 116 po č.e. 100 

Usnesení 3b/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr doměření veřejně přístupné 

účelové komunikace  na p.p.č. 2945/2 od čp. 176 po čp. 173 

Usnesení 3c/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. IE-12-

2005829/VB/2 Nekoř - rekonstrukce   NN od TS UO 0230.  

Usnesení 3d/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr nákupu p.p.č 3151/4   ost. 

plocha, jiná  plocha o výměře 44m
2
. Cena  prodávaného  pozemku je 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 se zpevněným povrchem – 80 Kč/m
2
 

jako
 
v místě a čase obvyklá. 

Usnesení 3e/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí  žádost o  prodeje části 1864/2 -  

doporučuje sejít se na místě samém  - starosta, místostarostka, B. Bezstarosti, D.Matyáš, J.Malý,     

řešit  současně situaci pěšinky.  

Usnesení 3f/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje SK přípravou zadání PD  pro zasíťování 

dalších  parcel  k rozšíření sídliště Nad stadionem dle  zpracované studie 

Usnesení 3g/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr pronájmu parkoviště   na  p.p.č.   

1061/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m
2
  nacházející se na  k.ú. Nekoř 

v majetku Obce Nekoř  - za cenu  – 12.000 ročně  - srovnatelnou s druhou pronajímanou plochou, 

začátek  pronájmu od 1.3.2020 – stejné podmínky  využívání  jako byly stanoveny  předchozí 

smlouvě 

Usnesení 4a/I-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace o podmínkách výzvy 17 

PRV  MAS Orlicko na   občanskou vybavenost, vzhledem k nastaveným podmínkám  (nelze žádat 

na muzea,  bodové znevýhodnění již  žádajících, bodové znevýhodnění větších projektů)  rozhoduje 

nepodávat žádost o dotaci na přístřešek na hasičské stříkačky   do této výzvy a rozhoduje  stavbu 

realizovat z vlastních prostředků.  Pověřuje  místostarostku přípravou  podkladů k vypsání VZMR 

na realizaci – realizace – VII/2020-VII/2021 – do příštího jednání.   
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Usnesení 5a/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  rozpočet Obce Nekoř na rok  2020 

Usnesení 5b/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí  obdržené žádosti o příspěvek na 

sociální služby  

Usnesení 6a/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  zadání zhotovení vypalovaného znaku 

do sálu KD – umístěn  do rámu na čelní stěnu 

Usnesení 6b/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje přiložení kabelu VO a rozhlasu  k výkopu  

NN 19 – 29, schvaluje záměr  opravy zbytku komunikace  po provedení stavby  

Usnesení 6c/I-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí  obdrženou žádost o vyvěšení  

vlajky pro Tibet 

 

 


