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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce VI/2018 dne 2. července 2018  
Usnesení 1a/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 2.7. 2018 

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

28.5.2018   

Usnesení 2a/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě předchozích usnesení a vyhlášky  

6/2018 schvaluje kupní smlouvu na prodej části  p.p.č. 2987/1 o výměře 4 m
2
  za cenu 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
, a na nákup  části p.p.č. 1400 o výměře 4 m

2
 

TTP za cenu 70 Kč/m
2
 dle GP č. 1012-1127/2017 

Usnesení 2b/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  na základě žádosti ze dne 6.6.2018 

pronájem bytu  v čp. 330 od 1.9.2018 do 31.8.2019  za podmínek  shodných se stávající nájemní 

smlouvou.  

Usnesení 2c/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene - 

služebnosti, kterou se zakládá dle GP č. 1010-159/2017, ze dne 7.11.2017  na služebném pozemku  

p.p.č. 719/1,  služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy -  podzemní vedení kabelu 

veřejného osvětlení, rozhlasu a nadzemního stožáru veřejného osvětlení oprávněnému z věcného 

břemene  - obci Nekoř.    

Usnesení 2d/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2125/5 o výměře  

31m
2
 a p.p.č. 2126/5 o výměře  30m

2
 oba ostatní plocha, jiná plocha  dle GP. 1035-262/2018  za 

cenu stanovenou dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla 

Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 –  zastavěná plocha 190,- Kč/m
2
 

Usnesení 2e/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr nákupu p.p.č. 801/11 o výměře 

604 m
2
  oddělené GP 1031-20/2018 z p.p.č. 801/8  k dořešení majetkoprávních vztahů pod MK – 

na  kupní cenu nechat zpracovat posudek znalce.  

Usnesení 3a/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje instalaci aktivního hromosvodu na  

budovu ZŠ dle nabídky firmy ELKOR Litomyšl 

Usnesení 3b/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje vícepráce  gastro  vybavení – instalace  

výdejních pultů do výdejních okének  - vícepráce 26.305 Kč 

Usnesení 3c/VI-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  výsledek vyhlášené veřejné zakázky na 

dodávku  zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Novostavba MŠ, přístavba 

jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II“.   

Usnesení 3d/VI-2018: V zadávacím řízení názvem „Novostavba MŠ, přístavba jídelny a 

rekonstrukce dalšího zázemí školy – herní prvky a ozelenění II“ byla podána  pouze jedna nabídka 

a to účastníka  Compo Praha Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha  za cenu 

584 270 bez DPH. Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu v součinnosti se zástupcem 

zadavatele  dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost RPA 

Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno vyzvat vybraného dodavatele k 

poskytnutí součinnosti k uzavření předložené kupní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím 

podepsáním.  

Usnesení 4a/VI-2018: 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 

2018/2019 a  zavazuje se uhradit  zvýšené výdaje  na tuto vzdělávací činnost  školy.  

Usnesení 5a/V-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.  
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