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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 VII/2020, dne 29. června  2020 

 
Usnesení 1a/VII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 29.6.2020 

Usnesení 1g/VII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VI/2020 z 8.6.2020 

Usnesení 2a/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě  předchozích usnesení a vyhl. 8/2020  a 

obdržené žádosti o prodej schvaluje kupní smlouvu:   prodej p.p.č. 3118/10 ost. plocha, ost. komunikace 

o výměře 43 m
2
 a p.p.č. 3118/8 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 64 m

2
 oddělené dle GP 1114 – 

26/2020 z p.p.č. 3118,  manželům Z.,  schvaluje nákup  nově  vzniklé p.p.č. 2400/3 TTP  o výměře 218 m
2 

– oddělené
 

 z  p.p.č. 2340/1, 2340/2  dle GP 1114 – 26/2020  od manželů Z. k vypořádání 

majetkoprávních poměrů na veřejně přístupné účelové komunikaci – cesta v Hádce. Schvaluje 

předloženou kupní smlouvu. Cena uvedená ve smlouvě je stanovena  dle  znaleckého posudku znalce z 

oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016 – 

pozemek sloužící jako komunikace s nezpevněným povrchem,  – 70 Kč/m
2
 a je považována  za cenu 

v místě a čase obvyklou  

Usnesení 2b/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje kupní smlouvu na  nákup  p.p.č 3151/4   

ost. plocha, jiná plocha o výměře 44m
2 

k vypořádání majetkoprávních poměrů na místní komunikaci. 

Cena  prodávaného  pozemku je stanovená  dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a 

ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č.8038-329/2016, pozemek ostatní plocha, 

ostatní komunikace se zpevněným povrchem  – 80 Kč/m
2
 jako

 
v místě a čase obvyklá.  

Usnesení 2c/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje   vyhl 10/2020 -  záměr prodeje p.p.č. 

2945/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 55 m
2
 oddělené  dle  GP 1098 – 422/2019 z p.p.č. 2945/2 

z důvodů zaměření skutečného průběhu veřejně přístupné účelové komunikace vedoucí částečně po 

2945/2 za účelem majetkoprávního vypořádání skutečného stavu v terénu.  Cena je stanovena  dle  

znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého 

posudku č. 8038-329/2016 – pozemek sloužící jako komunikace s nezpevněným povrchem,  – 70 Kč/m
2
 a 

je považována  za cenu v místě a čase obvyklou. 

Usnesení 2d/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje nájemní smlouvu mezi ŘK farností Nekoř a 

Obcí Nekoř  o nájmu části p.p.š 212 zahrada   o výměře 760 m2  za účelem provozování dětského hřiště a 

zahrady k přilehlé mateřské školce, za podmínek uvedených v této smlouvě  

Usnesení 2e/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje objednat komunikační systém firmy 

Neogenia s,r,o,  - MOBILNÍ ROZHLAS dle nabídky ze dne 9.6.2020 - základní modul,  ankety a 

participativní rozpočty, správu podnětů za  zvýhodněnou 830 kč bez DPH / měsíc dle podmínek smlouvy  

a  později rozšíření pro školy a spolky za 500 Kč bez DPH / měsíc.   

Usnesení 2f/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové 

dotace na požární techniku z rozpočtu PK na rok 2020  - č. smlouvy  OKŘ 20/22302 

Usnesení 3a/VII-2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 

za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

bez výhrad 

Usnesení 3b/VII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Základní školy Nekoř, 

Nekoř 143 a Mateřské školy Nekoř,  Nekoř 381 za rok 2019   

Usnesení 3c/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2019 

Usnesení 3d/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dar Oblastní Charitě UO  10.000.- Kč 
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Usnesení 4a/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informaci starosty obce o schválení 

„Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2019“ bez výhrad valnou hromadou svazku 

konanou dne 23.6.2020 

 Usnesení 4b/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí se zapojení m do projektu, projektu 

Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v regionu Orlicka-II. etapa., stanovuje spoluúčast 

občanů jako v I. etapě projektu  v roce 2018 

Usnesení 4c/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř na základě připomínek  SDH  schvaluje vyjmout 

z projektu realizaci střešních světlíků 

Usnesení 4d/VII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizovanou nabídku firmy Forenta  na 

výkon TDI a  koordinátora BOZP na akci „Přístřešek na hasičské stříkačky“ – 35.090,- Kč včetně DPH.  

Usnesení 2g/VII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje provedení protlaku na p.p.č. 2955/2 za  

obvyklých podmínek  

 


