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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  z   jednání Zastupitelstva obce V/2019  20. května 2019  

 
Usnesení 1a/V-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 20.5. 2019 
 

Usnesení 1b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis IV-2019 z 29.4.2019 
 

Usnesení 2a/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu č.OŽPZ/19/22964 o poskytnutí 

dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem: „Oprava komunikace Sobkovice– 

Nekoř“ 
 

Usnesení 3a/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, okres 

Ústí nad Orlicí, souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v Základní škole Nekoř, okres Ústí nad 

Orlicí, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 

2019/2020 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost školy. ( na rok 2019  

celkem 314 000 – již je  v rozpočtu vyčleněno) 
 

Usnesení 3b/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř rozhoduje o splynutí k 1.1.2020 příspěvkových 

organizací obce Nekoř: 

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907 

 a Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,  

s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím bude svěřen k 

hospodaření nově zřízené nástupnické organizaci s názvem „Mateřská škola a základní škola  

Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, dále práva a závazky včetně práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů přecházejí na tuto nově zřízenou nástupnickou organizaci,  

Odůvodnění:  

 V souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, se splynutí příspěvkových organizací uskutečňuje na základě 

rozhodnutí zřizovatele, v němž  se zároveň určuje, v jakém rozsahu přechází majetek, práva a 

závazky na novou organizaci.        

 Splynutí výše uvedených příspěvkových organizací  se provádí s  prvotním hlediskem je zvýšení 

kvality vzdělání  a těsnější  spolupráce  školských subjektů  a  ekonomičtějšímu  zajištění provozu 

těchto škol po splynutí.       

 Po splynutí obou škol se ve způsobu přidělování finančních prostředků nic nezmění a objem 

přidělovaných finančních prostředků zůstane prakticky na stejné výši. Účelové prostředky z MŠMT 

na přímé náklady na vzdělávání (zejména na mzdové nároky zaměstnanců a zákonné odvody 

související) jsou přidělovány dle výkonů, takže při přidělování finančních prostředků k úspoře 

nedojde. Ve skutečnosti však v oblasti přímých nákladů na vzdělávání úspory vzniknou, neboť 

zanikne  jedno ředitelské místo, a  hlediska provozních nákladů zejména dojde ke kumulaci 

ekonomických agend, které byly původně zajišťovány ve dvou organizacích, ale nově budou 

zajišťovány již jen v jedné organizaci. Takto získané finanční prostředky (úspory) budou moci být 

v nově vzniklé organizaci využity k dalšímu zkvalitnění předškolního a  základního školství.  

Pracovněprávní vztahy 

V souvislosti se splynutím těchto organizací dojde dle § 338 zákoníku práce k přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů. Splynutím dosavadní zaměstnavatelé, kterými jsou Mateřská 

škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907 a Základní škola 

Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,  jako právní subjekty zanikají 

a jejich práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem splynutí, tedy od 1.1. 2020 

na zaměstnavatele přejímajícího, kterým bude nově zřízená příspěvková organizace. Tato nově 

zřízená příspěvková organizace bude povinna převzít nejen všechny zaměstnance, jejichž pracovní 

poměr nebyl ke dni uskutečnění organizační změny skončen, ale i např. nedořešené pracovněprávní 
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nároky všech zaměstnanců, které převzala, případně závazky zaměstnavatelů vůči těm 

zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončil přede dnem splynutí. Po rozhodnutí o splynutí 

Zastupitelstvem Obce Nekoř budou odvoláni z funkce ředitelé zanikajících organizací a zároveň 

bude vypsán konkurz na ředitele nově zřízené příspěvkové organizace.  

Majetek 

Veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví Obce Nekoř, který mají svěřen k hospodaření 

zanikající organizace, bude svěřen ke dni 1. 1. 2020 k hospodaření nově zřízené příspěvkové 

organizaci. 

Nová organizace převezme veškeré závazky a pohledávky zanikajících organizací včetně fondů 

(rezervního, investičního a fondu odměn). Veškerá práva těchto organizací, pokud nejsou řešena 

jiným právním předpisem (autorská práva) a nebo samostatným bodem v důvodové zprávě, rovněž 

přecházejí na novou organizaci. 
 

Usnesení 3c/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje  k 1. 1. 2020  příspěvkovou organizaci  

Obce Nekoř  s názvem „Mateřská škola a základní škola  Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 

Nekoř  a schvaluje 

a) zřizovací listinu „Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 561 63 

Nekoř,  příspěvkové organizace obce Nekoř,  

b) k 31. 12. 2019  zánik Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, 

IČ: 75016907, příspěvkové organizace Obce Nekoř  

c) k 31. 12. 2019  zánik Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, 

IČ: 75016982, příspěvkové organizace Obce Nekoř  

Odůvodnění: V případě splynutí dochází ke zřízení nové příspěvkové organizace ze strany Obce 

Nekoř. Po zřízení příspěvkové organizace Obcí Nekoř bude požádáno o přidělení IČ, dojde k zápisu 

organizace do obchodního rejstříku a rejstříku škol a školských zařízení a následně bude tato 

skutečnost oznámena Ústřednímu věstníku ČR a dalším institucím.  

Se schválením  zřízení nové příspěvkové organizace vydá zřizovatel o jejím vzniku zřizovací 

listinu, která musí obsahovat náležitosti uvedené v § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve zřizovací listině se rovněž vymezuje nemovitý 

majetek, který bude nástupnické organizaci od 1. 1. 2020 svěřen k hospodaření.  

Splynutím dochází k zániku Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 

Nekoř, IČ: 75016907 a Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 

75016982,. 
 

Usnesení 3d/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř ukládá 

 Starostovi  zabezpečit splnění oznamovací povinnosti vůči Ústřednímu věstníku ČR a Českému 

statistickému úřadu    

 Starostovi a místostarostce  - zabezpečit promítnutí změn souvisejících se sloučením 

příspěvkových organizací do rejstříku škol a školských zařízení 

  zabezpečit zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku 

 podat žádost o přidělení IČ „Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 

561 63 Nekoř  

Příloha č. 1: 

Zřizovací listina Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 561 63 Nekoř 
 

Usnesení 4a/V-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  obdržené žádosti o příspěvek 
 

Usnesení 4b/V-2019: 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 29.6.2019 od 15,10 do 16,10 hod.. 

 


