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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce V/2018 dne 28. května 2018  
 

Usnesení 1a/IV-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 28.5. 2018 

Usnesení 1b/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  stanovuje  nájem  restaurace  KD bez bytu za 

5000,- Kč/měsíc, doporučuje úpravy smlouvy:  vyjmou povinnost   mít 6 dní  v týdnu otevřeno,  

vložit možnost vypovědět z důvodů neplnění  rest. služeb 

Usnesení 1c/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis z jednání  III-2018 ze dne 

19.3..2018 a IV-2018 ze dne 9.4.2018   

Usnesení 2a/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  předchozích jednání a usnesení 

schvaluje  záměr Obce Nekoř  prodat  část  p.p.č. 2987/1 o výměře 4 m
2  

obec a katastrální území 

Nekoř, okres Ústí nad Orlicí. Bližší podmínky převodu vlastnického práva výše uvedené  části 

parcely č. 2987/1  -  cena nemovitosti  musí odpovídat minimálně  ceně v místě  a čase obvyklé 

stanovené 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/m
2
 

Usnesení 2b/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  souhlasí s jednáními o vzájemném odprodeji, 

3060/11, 3060/9, 3060/8 a části 3060/10 a 471/3 s jejich majiteli k vedoucí k vzájemnému 

majetkovému vyrovnání. Obec požaduje  doměřit 473 podél stávajícího plotu.   

Usnesení 2c/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  nesouhlasí  s uložením zemních kabelů NN do 

p.p.č. 3042, 2127/27 – z důvodů poškození živičného krytu MK, se zemním vedením souhlasí od čp. 

27  po čp 29 – vést mimo zpevněnou komunikaci. Doporučuje vzhledem k složitosti terénu vést NN 

na stávajících, případně nově umístěných sloupech.  

Usnesení 2d/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  souhlasí  s návrhem rozšíření  účelové 

komunikace  vedoucí po 2987/2 – dokoupení části p.p.č. 1394/2 – 72 m2 a 1406/10 – 20m2.  

Usnesení 3a/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení 

stavby "Novostavba MŠ....", vícepráce, méněpráce - cena víceprací v Kč bez DPH:2 173 864,01,- 

Kč, Cena méněprací v Kč bez DPH: 144 653,92,- Kč,  změnu termínu provedení stavby do 

30.6.2018. 

Usnesení 4a/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu č.OŽPZ/18/22682  o poskytnutí 

dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem: „Oprava komunikace u Hubálků - 

Nekoř „ 

Usnesení 4b/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zadat realizaci akce „Oprava 

komunikace u Hubálků – Nekoř“ dle cenové nabídky  firmě Strabag, schvaluje  smlouvu o dílo č 

841/TC/RD/2018/049 na provedení díla:„Oprava komunikace u Hubálků - Nekoř“ za cenu 

238 202 bez DPH.  

Usnesení 4c/V-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  smlouvu  č. OKSCR/18/22087   

o poskytnutí dotace z Programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, 

pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ PK na projekt „C1: 

Oprava víceúčelového hřiště Nekoř“  

Usnesení 4d/V-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  zadat realizaci akce „C1: Oprava 

víceúčelového hřiště Nekoř“ dle cenové nabídky  firmě Gold Return, s.r.o., schvaluje  smlouvu o 

dílo č 5/2018 na provedení díla:„C1: Oprava víceúčelového hřiště Nekoř“ za cenu 157.000 bez 

DPH.  

Usnesení 4e/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje mimořádnou dotaci SDH formou daru 

ve výši 2.000 Kč  na pokrytí nákladů úklidové akce v obci konané dne 19.4.2018  

Usnesení 4f/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  dotaci z rozpočtových prostředku obce 

Nekoř  SDH  Nekoř na „Renovaci koněspřežné hasičské  stříkačky z roku 1909“ ve výši 49.000,- 
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Kč. Pověřuje starostu přípravou smlouvy o dotaci.  

Usnesení 4g/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr umístit opravenou stříkačku před 

obecní úřad  - hasičárnu do proskleného výstavního prostoru za přispění finančních prostředků 

obce, o podobě výstavního objektu  bude nadále jednáno  

Usnesení 5a/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 3.  

Usnesení 5b/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí  informace starosty obce o přijetí 

Směrnice na ochranu osobních údajů obce Nekoř  a dalších souvisejících předpisů.  

Usnesení 5c/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř na žádost  motoklubu RIO BIKERS souhlasí 

s uzavřením  části silnice  Nekoř – Pastviny  III/31216 u autokempu AMK Žamberk a s vedením 

objízdné trasy  po MK obce Nekoř dne 23.6.2018 od 15,10 do 16,10 hod..   

Usnesení 5d/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostu obce Ing. Jiřího 

Pomikálka jako zástupce obce Nekoř, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a. s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398 

na řádnou valnou hromadu, konanou v sídle společnosti dne 28. 6. 2018.  

Usnesení 5e/V-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje vzhledem ke znalosti stávající 

elektroinstalace a s cílem dosažení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků objednat rekonstrukci rozvodů NN v bytě KD dle nabídky firmy J. Mačát Lanškroun,   

Usnesení 5f/V-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje OZV obce Nekoř 2/2018  o nočním klidu 


