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Schválená usnesení  z  jednání Zastupitelstva obce VIII/2019  dne 17. září 2019 
Usnesení 1a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 17.9. 2019 

Usnesení 1b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VII-2019 z 19.8.2019 

Usnesení 2a/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr  odkupu   části pozemku  p.p.č 

2358/2 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2358/13 TTP  o výměře 51m
2
,  části pozemku  

p.p.č 2369 zahrada  nově označený  jako pozemek p.p.č 2369/2 zahrada  o výměře 11m
2
, části 

pozemku  p.p.č 2374/1 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2374/2 TTP  o výměře 367m
2
,  

které byly odděleny geometrickým plánem  č. 1062-68/2019. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  

záměr  prodeje  části pozemku  p.p.č 3148/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  nově označený  

jako pozemek p.p.č 3148/3 ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 535m
2
, který byl oddělen 

geometrickým plánem  č. 1062-68/2019.  

Usnesení 2b/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí programové 

účelové  dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH z rozpočtu 

Pardubického kraje č. OKŘ/19/24795  

Usnesení 2c/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje umístění přípojky NN do p.p.č. 3076/1, 

791/2, 3108/3, 790/13 pro stavbu RD Troníčkovi  za podmínky uzavření smlouvy o  budoucí 

smlouvě o věcném břemeni na dotčených pozemcích a za podmínek překopu komunikace na p.p.č. 

3076/1: uvedení  p.p.č. 3076/1 do původního stavu uhutněním a dobetonováním živičného povrchu, 

oznámení o započetí výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a  jeho 

označení výstražným světlem v noci a za snížené viditelnosti. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. iv-12-

2019219/sobsvb/2Nekoř,parc.č.242,knn,č .smlouvy  SoBS VB_ČEZd_0035.  

Usnesení 2d/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup  p.p.č. 1341/4, orná půda  o 

výměře 15 m
2
   obec a katastrální území Nekoř  za cenu  80 Kč/m

2
 k vypořádání majetkoprávních 

vztahů na místní komunikaci, cena v místě a čase obvyklá 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
. 

Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi V. Faltusem  a obcí Nekoř  

Usnesení 2e/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  veřejnou vyhlášku 8/2019 - záměr 

prodeje prodat část p.p.č. 3514/1 ostatní pl., ostatní komunikace upravenou
  

dle
 
GP č. 1082-

120/2019 ze dne 25.8.2019 a označenou jako p.p.č. 3514/4 ostatní pl., ostatní komunikace o 

výměře 24 m
2  

obec a katastrální území Nekoř, cena stanovena jako  cena v místě  a čase obvyklá 

stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí  

Martina Buchara, Buzulucká 526, 500 03 Hradec Králové, číslo znaleckého posudku č. 

4309/289/2019,   

Usnesení 2f/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 9/2019 - záměr 

prodat část p.p.č. 3132 ostatní pl., jiná plocha upravenou
  

dle
 
GP č. 1005-167/2017 ze dne 

4.7.2018, označenou  jako p.p.č. 3132/1 ostatní pl., jiná plocha o výměře 369 m
2  

obec a katastrální 

území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí;  

Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr  odkupu: 

 části pozemku  p.p.č 2877/2 zahrada  nově označený  jako pozemek p.p.č 2877/2 zahrada  o 

výměře 19m
2
,   

 části pozemku  p.p.č 2723/3 zahrada  nově označený  jako pozemek p.p.č 2723/6 zahrada  o 

výměře 54m
2
, 

 části pozemku p.p.č 2718/2, lesní pozemek nově označený jako pozemek p.p.č. 2718/3, lesní 

pozemek o výměře 22 m
2 
  

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz


2 

 

 části pozemku  p.p.č 2723/2 zahrada nově označený  jako pozemek p.p.č 2723/7 zahrada  o 

výměře 14m
2
   

 části pozemku  p.p.č 2717 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2717/2 TTP  o výměře 30m
2
,   

 části pozemku  p.p.č 2723/1 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2723/4 TTP a  o výměře 

399m
2   

které byly odděleny geometrickým plánem č.1005-167/2017 k dořešení majetkoprávních 

poměrů pozemků pod cestou  k rozvojové ploše Z10/BV, cena v místě a čase obvyklá 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 

s nezpevněným povrchem  – 70 Kč/m
2 

  Usnesení 3a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  příspěvek MŠ na pokrytí 

vícenákladů – viz přílohy:  

ZŠ:  vícenáklady 314928 +  kroužky 14760 – přebytek 2018: 27751 = 301.937,-Kč   

MŠ:  vícenáklady včetně kroužků  88.636,-Kč (viz.tabulka příloha) 

Usnesení 4a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností  

z předchozích akcí  schvaluje zadat organizaci výběrového řízení na  rekonstrukci čp 286 – etapu 

II firmě Forenta za  nabídnutou cenu 24.000 + DPH 

Usnesení 4b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností 

z předchozích akcí   schvaluje zadat organizaci výběrového řízení na   investiční akci – Přístřešek 

na hasičské stříkačky  –firmě Forenta za nabídnutou cenu 24.000 + DPH 

Usnesení 4c/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností   

schvaluje zadat přípravu žádosti a  zpracování  studie proveditelnosti  firmě Redea Žamberk – za 

nabídnutou cenu  - činnost při zpracování a podání žádosti za 10 000 Kč + DPH a za zpracování 

studie proveditelnosti jako povinné přílohy 30 000 Kč + DPH.  

Usnesení 5a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  20 .000,- Kč  ČCK a  Oblastní 

Charitě UO  10 000,- Kč formou daru  

Usnesení 5b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 

Usnesení 6a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  zápis o dílčím přezkoumání 

hospodaření obce  

Usnesení 6b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř revokuje usnesení 2l/X-2018,  pověřuje  starostu 

obce Nekoř schvalováním rozpočtových opatření vyplývajících ze schválených usnesení OZ, 

z přijatých dotací a obdržených příjmů  i nad rámec  paragrafů schváleného rozpočtu, v ostatních 

případech do výše 100 000 Kč. Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu obce Nekoř  

k uzavírání objednávek a smluv do 50 000 Kč bez DPH a provádění z toho vyplývajících 

rozpočtových opatření. 

Usnesení 6c/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí informaci starosty obce o 

třídění odpadů, schvaluje  záměr zněny vyhlášky o poplatcích   - přepočítání nákladů,   neobydlené 

nemovitosti  


