
1 

 

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 z  jednání Zastupitelstva obce IV/2020 dne 27. dubna 2020  
 

Usnesení 1a/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje program jednání 27.4.2020 
 

Usnesení 1b/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  postup starosty při  opravě komunikace 

mezi čp. 19 a 29 
 

Usnesení 1c/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informace o činnosti během 

nouzového stavu a schvaluje postup starosty při  přijímaných  opatřeních  
 

Usnesení 1d/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí návrh odpovědi ohledně posunutí 

značky Vejrov vypracované P. Koblížkem, pověřuje starostu jejím  zasláním DI PČR UO 
 

Usnesení 1e/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápis II/2020 z 17.2.2020 
 

Usnesení 2a/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr pronájmu Petrova palouku -  

vyhl. 5/2020 včetně předložené smlouvy o pronájmu a dodatku č. 1  ke smlouvě o pronájmu 
 

Usnesení 2b/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje uzavřít se stávajícím nájemcem dodatek 

smlouvy na pronájem restaurace do konce měsíce května 2020 s tím, že do nájmu se započítá 

zaplacená výše nájemného za březen, kdy restaurace nemohla být vzhledem ke karanténní situaci 

a mimořádným opatřením provozována - nájem za duben a květen 2020 nájemce nehradí.  
 

Usnesení 2c/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr pronájmu restaurace KD vyhl. 

6/2020 (podmínky stejné jako ve vyhl. 3/2020) včetně předložené smlouvy o pronájmu a doplněné 

o dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu 
 

Usnesení 2d/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 2356 TTP za cenu 

70,- Kč/m
2
, pověřuje starostu přípravou smlouvy  

 

Usnesení 2e/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje p.p.č.3030 ost. pl. ost. 

kom. o výměře 107m
2
, a p.p.č. 3039/6 ost. pl. ost. kom. o výměře 79m

2
 vyčleněné dle  GP 1092 – 

410/2019 z 3039/2 a 3029/1  za cenu 70,- Kč/m
2
 

 

Usnesení 2f/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti IV-12-2017312/VB/1, Nekoř, p.č.1394/2, SS100, kNN 
 

Usnesení 2g/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene  a dohodu o umístění stavby  IV-12-2030069/SOBS/01 
 

Usnesení 2h/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje   Stanovy svazku obcí  „Rozvoj regionu 

obcí pod Zemskou branou 
 

Usnesení 2i/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř neschvaluje záměr prodat p.p.č. 2133/1 
 

Usnesení 2j/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje předložený záměr  majetkoprávního 

vypořádání  cest  na p.p.č. 2728/21 a 3031/2 
 

Usnesení 2k/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje předložený záměr řešení cesty na p.p.č. 

3118 dle GP 114-26/2020 – vzájemný prodej s majiteli  pozemků, kde je cesta skutečná – cena 70 kč 

m
2
 

 

Usnesení 2l/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje umístění vodovodní přípojky do p.p.č. 

3086 a 3085 za obvyklých podmínek  
 

Usnesení 2m/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr odkupu p.p.č. 754/1, 755, 762/2, 

762/7,  
 

Usnesení 3a/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř dle §167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 

zákon) zřizuje školskou radu při Mateřské škole a základní škole Josefa Luxe Nekoř, Nekoř 143, 

561 63 Nekoř, stanoví počet jejích členů na 9 a schvaluje volební řád této školské rady.  
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Usnesení 3b/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř doporučuje vzhledem k současné mimořádné 

situaci spojené s nákazou koronavirem provést volby do školské rady v 1. pololetí školního roku 

2020/21 
 

Usnesení 3c/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje používání zkráceného názvu Mateřské 

školy a základní školy Josefa Luxe Nekoř ve formě „MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř“. Pověřuje 

zápisem do OR této skutečnosti starostu obce, stejně tak i zápisem dodatku s vyčísleným 

předávaným vlastním majetkem MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř a inventárním stavem k 1.1.2020 (potvrzení 

o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací) 
 

Usnesení 3d/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu podlahy v družině k odstranění 

pronikání vlhkosti a řešením radonového odvětrání.   
 

Usnesení 3e/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích velmi dobrých zkušeností 

a  kvality schvaluje Renovaci parket – tělocvična MŠ ZŠ dle nabídky firmy PI Parket 
 

Usnesení 3f/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích velmi dobrých zkušeností 

a kvality provedené práce schvaluje Renovace parket KD dle nabídky firmy PI Parket 
 

Usnesení 4a/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu  

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění na akci „ 

„PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zadávací 

dokumentaci na akci „PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“ vypracované firmou 

Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí - stanovuje termín podání nabídky 27.5.2020 do 17,00 hod., místo 

Obecní úřad Nekoř. Jmenuje komisi otvírání obálek a komisi hodnotící: Ing. Pavel. Smejkal, 

(náhr. Ing. Josef Buryška), zástupce firmy Forenta, předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková 

Berková (náhr. Ing. Filip Mikyska). Stanovuje oslovit firmy: Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., 

Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Jan Bednář, Zednictví, Nekoř 109, , REKOS Ševčík s. r. o., 

Žamberk, Čs. armády 1401, Tomáš Novotný, - Stavební firma, Kunčice 273, Letohrad, Fogl  

stavební práce, Jamné nad Orlicí 209,  
 

Usnesení 4b/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě obdržené nabídky a na základě  

předchozích velmi dobrých zkušeností schvaluje zadat technický dozor investora na stavbě 

PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY firmě Forenta s.r.o.  za  nabídnutou cenu  28.314,- 

Kč vč. DPH 
 

Usnesení 5a/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
 

Usnesení 6a/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí 

příspěvků DSO Orlicko 
 

Usnesení 6b/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje Zařazení správního území obce Nekoř 

do území působnosti MAS ORLICKO z.s. a území působnosti Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS ORLICKO na období 2021 – 2027. 
 

Usnesení 6c/IV-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s rozšířením opravy o točnu a  dva 

nejhorší úseky cesty ke Studenému  
 

Usnesení 6d/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje instalaci radaru dle nabídky firmy 

Empesort, pověřuje starostu administr. úkony s tím spojenými 
 

Usnesení 6e/IV-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí možnost zavedení mobilního 

rozhlasu v obci, na příštím   jednání předložit konkrétní nabídku s ukázkou 

 


