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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce VII/2018  3. září  2018 
  

Usnesení 1a/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 3.9. 2018 

Usnesení 1b/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř z důvodů veřejného zájmu – zachování tradiční 

nekořské  pouti na náměstíčku schvaluje bezplatné  zapůjčení restaurace KD  pro SDH Nekoř ve 

dnech 3. – 5.8.2018  k zajištění občerstvení účastníků nekořské  pouti na náměstíčku.  

Usnesení 1c/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dofinancování  doplatku PD  projektu 

úpravy komunikace od hráze do Pastvin; Nekoř -  Pastviny – poměr 40-60 (větší část  nákladů PD 

hrazena z dotace PK) 

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

2.7.2018   

Usnesení 2a/VII-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. 800/1,  služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy- podzemní vedení kabelu 

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

břemen - obci Nekoř a kterou se zakládá dle GP č. 936-302/2015,, ze dne 25.1.2016  na služebném 

pozemku  p.p.č. 3076/1,  služebnost zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy -  zařízení 

distribuční soustavy -  podzemní vedení kabelu NN  -  majitelům čp. 51 

Usnesení 2b/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích usnesení  schvaluje 

kupní smlouvu na p.p.č. 1394/4 orná půda  v kat. území Nekoř o výměře  96 m
2 

 v kat. území 

Nekoř za cenu 70,-Kč/m
2 

 dle GP č. 1023-228/2018  ze dne 17.6.2018   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.. 

 

Usnesení 2c/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě vyhl. 8/2018 a na základě žádosti  

schvaluje  předloženou  Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání   - restaurace KD Nekoř 

a Smlouvu o nájmu služebního bytu  paní D.,  pověřuje starostu podepsáním smlouvy po 

předložení dokladů potřebných k podnikání v restauratérství. Doba trvání nájemní smlouvy – 2 

roky.  

Usnesení 2d/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě předchozích usnesení  a na základě  

vyhl. 7/2018 schvaluje dle GP GP č. 1035-262/2018  ze dne 14.6.2018  prodej p.p.č  2125/5 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 31m
2 

v kat. území Nekoř za  celkovou cenu 5890,- Kč  a p.p.č  

2125/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30m
2 

v kat. území Nekoř za  celkovou cenu 

5700,- Kč.  Dle znaleckého posudku  znalce  z oboru stavebnictví a ekonomika  Ing. Pavla 

Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 o   ceně zjištěné a ceně obvyklé, dle 

kterého  je stanovena výsledná cena p.p.č.  2125/5 a p.p.č. 2125/6, obě ostatní plocha, jiná plocha -  

pozemek zastavěný stavbou  – 190,- Kč/m
2
, jako cena v místě a čase obvyklá. 

Usnesení 2e/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř   souhlasí s položením přípojky  do  na p.p.č. 

3076/1 – za podmínek – provedení přípojky protlakem pod komunikací,  zaměření a zřízení 

věcného břemene k uložené přípojce vody   

Usnesení 3a/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  příspěvek 100 000 MŠ Nekoř na  

nákup  lůžkovin, povlečení, ručníků, kelímků a  dalšího vybavení (dle předloženého výběru dle 

nabídky Jysk  a IKEA) na dovybavemí MŠ.   

Usnesení 3b/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  příspěvek 100 000 ZŠ Nekoř na  

nákup  dovybavení školní jídelny  (talíře, misky, tácy, várnice, vozík na jídlo a pod).   
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Usnesení 3c/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje nákup  venkovních květináčů  na 

terasu před vstupem do nové MŠ, pověřuje starostu prováděním rozpočtových změn nutných 

k dovybavení a dofinancování projektu „Novostavba MŠ….“ 

Usnesení 4a/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace starosty o přípravě 

komunálních voleb 

Usnesení 5a/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí informace starosty o 

průběhu odvolacího jednání krajského soudu k církevní restituci 

Usnesení 5b/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje požádat o dotaci v rámci POV PK na  

opravu komunikace  Nekoř – Sobkovice.  

Usnesení 5c/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě jednání s projektantem na místě 

samém souhlasí  s umístěním  kabelu  ČEZ distribuce NN do komunikace  mezi čp. 277 a 29  

pouze za podmínky  celoplošné opravy  zasažené komunikace 

Usnesení 5d/VII-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř   souhlasí s vypracováním projektu na  přístřešek 

na historickou hasičkou stříkačku podle návrhu ing. J. Buryšky  - varianta – 1c  - cena PD včetně 

položkového rozpočtu – 18.000, termín předložení projektu 31.12.2018 

Usnesení 5e/VII-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje příspěvek na varhanní koncert OHVF  

konaný dne 30.9.2018 ve výši 7.000 Kč.  

Usnesení 5f/VII-2018:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu č. 5.  


