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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 VI/2020 dne 8. června  2020  
 

Usnesení 1a/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 8.6.2020 
 

Usnesení 1b/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě  obdržené nabídky a na základě  

předchozích velmi dobrých zkušeností schvaluje  zadat realizaci výběrového řízení  akce  „ Nekoř - 

nástupní chodník u  zastávky Nekoř továrna“ firmě Forenta s.r.o.  za  nabídnutou cenu  24.000,- Kč vč. 

DPH 
 

Usnesení 1c/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje do bytu v čp. 16 umístit k vytápění elektrokotel 

k oddělení otopných systému restaurace a bytu, pověřuje starostu  realizací.  
 

Usnesení 1d/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  zajistit probrání příkopů a vyčistění 

krajnic   na MK od hráze po Studeneckou zátoku.  
 

Usnesení 1e/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje místostarostku  jednáním s  majiteli pozemků 

vytipovaného k realizaci dětského hřiště na Vejrově (za garážemi),  včetně vymezení plochy možné 

k odprodání, její zaměření a přípravě smluv a administrací odkupu.  
 

Usnesení 1f/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř zamítá řešit záležitosti z roku 2015  formou navrženou 

R. Dolečkem, pověřuje starostu hledat jiné řešení požadovaného dorovnání odpracovaných hodin úklidu 

dřeva z odklízení těžby po větrné kalamitě roku 2015.  
 

Usnesení 1g/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis V/2020 z 18.5.2020 
 

Usnesení 2a/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje vyhl. 9/2020 -  záměr prodeje   části p.p.č. 

344/4 zahrada o výměře 143 m
2
 označenou jako díl d a části p.p.č. 344/3 zahrada o výměře 23 m

2
 

označenou jako díl c – obě oddělené dle GP 1041 – 463/2019,  a sloučené do nově vzniklé p.p.č. 344/9  

zahrada o výměře 166 m
2
.  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  záměr  odkupu části p.p.č. 344/1 

zahrada oddělené dle GP 1041 – 463/2019 a  nově označené jako 344/8  zahrada o výměře  78 m
2
 

k vypořádání majetkoprávních poměrů kolem čp. 13 u náměstíčka.  Cena  stanovená jako cena v místě a 

čase obvyklá dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, 

číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 - pozemek užívaný jako veřejné prostranství, které není 

součástí komunikace - 60,- Kč/m
2
  

 

Usnesení 2b/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje předložený   záměr odkupu části p.p.č. 66  a 

části p.p.č. 1602 k majetkoprávnímu dořešení komunikace  mezi čp. 176 a 173.   
 

Usnesení 2c/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  předložený návrh  nájemní smlouvy 

na  část p.p.č. 212 zahrada  v k.ů. Nekoř,  požaduje její doplnění pronajímatelem o předložené 

připomínky a doplňky.   
 

Usnesení 3a/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí předložený protokol o otvírání obálek a 

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek  pro veřejnou zakázku malého rozsahu  mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  na akci „ PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ 

STŘÍKAČKY“. Obdrženy dvě nabídky – nabídka č.1 Tomáš Novotný, stavební firma, Kunčice č. p. 273, 

561 51 Letohrad – s cenou 1.112.306,70 Kč bez DPH, nabídka č. 2 Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s. 

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí s cenou 1.214.770,80 Kč Kč bez DPH.  
 

Usnesení  3b/VI-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zadat veřejnou zakázku malého rozsahu  na 

akci „ PŘÍSTŘEŠEK NA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY“. Dle  nabídky  č.1  firmě Tomáš Novotný, stavební 

firma, Kunčice č. p. 273, 561 51 Letohrad – s cenou 1.112.306,70 Kč bez DPH + příslušné DPH. 

Pověřuje starostu  podpisem příslušné smlouvy  dle zadávacího řízení.  
 

Usnesení 4a/VI-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 „ „STAVEBNÍ 
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ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA – rekonstrukce západní části“.  Zastupitelstvo obce Nekoř  

schvaluje  zadávací dokumentaci na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA“ 

vypracované firmou Forenta s.r.o. Ústí nad Orlicí -   stanovuje  termín podání nabídky 9. 7. 2020 v 12:00 

hodin., místo  Obecní úřad Nekoř.  

Jmenuje komisi otvírání obálek a komisi hodnotící: Ing. Josef  Buryška, (náhr. Ing. Pavel. Smejkal), 

zástupce firmy Forenta, předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková Berková (náhr. Ing. Filip Mikyska ).  

Stanovuje oslovit firmy: Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s., Ústí nad Orlicí;  Jan Bednář, Zednictví,  Nekoř; 

REKOS Ševčík  s. r. o. – Žamber; Tomáš Novotný, - Stavební firma, Letohrad;Jiří Fogl,  stavební práce, 

Jamné nad Orlicí; VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí; Slavík Zdeněk, Nekoř;  František Hrdina, 

Šedivec; Ing. Evžen Dostál, Nekoř; Novotný Josef, Nekoř; KPV SYSTÉM s. r. o., Ústí nad Orlicí; Isotep 

s.r.o.,Ústí nad Orlicí; STAPS spol. s.r.o., Žamberk;  
 

Usnesení 5a/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje na základě předchozích velmi dobrých 

zkušeností a v zájmu hospodárnosti a efektivnosti využití finančních prostředků zadat opravu MK  

„Oprava MK nad obecním úřadem Nekoř“  firmě STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec 

Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové dle  předložené nabídky.   Pověřuje starostu uzavřením 

předložené smlouvy o dílo v návaznosti na dotační program POV PK. 
 

Usnesení 5b/VI-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje předložený ceník samotěžby dřeva v obecních 

lesích  

 


