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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 VIII/2020, dne 27. července  2020  

 

Usnesení 1a/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 27.7.2020 

Usnesení 1b/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě  rozsudku krajského soudu ze dne 

29.6.2020 č. 18 Co 126/2019  požaduje nahradit náklady odvolacího řízení ve výši, která bude stanovena 

v písemném vyhotovení tohoto rozsudku včetně nákladů  řízení hrazených v minulosti žalobci 

Usnesení 1c/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  ve svém dalším postupu ve věci podnětu pana Krejsy –   

dle jeho podnětu pochybila MŠ a ZŠ JL Nekoř  při  přehlašování žáků 5. ročníků na  ZŠ u Dvora 

Letohrad vyčká  výsledků šetření ŠI PK,  a výsledků odvolacího řízení o přijetí.  

Usnesení 1d/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí vysvětlení SÚS PK o  systému zimní 

údržby, na základě podaného vysvětlení nevidí reálnou možnost změny  zimní údržby, aby byla 

zabezpečena průjezdnost a sjízdnost pro veřejnou dopravu, jen chemické ošetření není povoleno,   

ošetření jen inertním posypem (pískem) by výrazně navýšilo  množství posypu a následné problémy 

s prašností a úklidem.  Zastupitelstvo doporučuje nadále úzce komunikovat s SÚS PK, cestmistrovstvím 

Žamberk  při řešení konkrétních problémů ( sjízdnost komunikace, včasnost úklidu, apod…)    

Usnesení 1e/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí předloženou analýzu  

zveřejňování zápisů z jednání OZ, konstatuje, že obec  tyto informace ve srovnání s ostatními městy a 

obcemi  v našem regionu zveřejňuje nadstandardně. (usnesení na webu obce,  zápisy ve zpravodaji, 

zpravodaj je poté zveřejněn na webu obce). Pokud se nezmění  zákonná úprava této  oblasti,  doporučuje  

pokračovat ve zveřejňování v stávajícím rozsahu.  Kdokoli z občanů má možnost  požádat o nahlédnutí 

do zápisu.  

Usnesení 1f/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VII/2020 z 29.6.2020 

Usnesení 2a/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje na základě  vyhl. 9/2020 -  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
 a odkup 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. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje předloženou kupní smlouvu s O. F.    

Usnesení 2b/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř    na základě vyhl 10/2020  a podané nabídky  

schvaluje  prodej 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  M. M.  a D.M., schvaluje předloženou kupní smlouvu za účelem 

majetkoprávního vypořádání skutečného stavu v terénu.   

Usnesení 2c/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  na základě žádosti ze dne 7.7.2020 

pronájem bytu  v čp. 330 paní  M. F. od 1.9.2020 do 31.8.2021, za podmínek  shodných se stávající 

nájemní smlouvou uzavřenou do 31.8.2020.  Pověřuje starostu uzavřením smlouvy.  

  Usnesení 2d/VIII-2020:   Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje   vyhl 11/2020 -  záměr prodeje 3079 ost. 

plocha, jiná plocha o výměře 458 m2 obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  z důvodů 

majetkoprávního dořešení skutečného stavu pozemků v terénu ve vazbě na vlastníky okolních 

nemovitostí.  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. 
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Usnesení 2e/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje vyhl. 12/2020 -  záměr prodeje   části p.p.č. 

3149/11 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12 m2 oddělené dle GP 1122 – 37/2020 z p.p.č. 3149/11 a 

označené jako část b, obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, zastupitelstvo obce Nekoř  

schvaluje  záměr  odkupu části p.p.č. 2358/10 zahrada oddělené dle GP GP 1122 – 37/2020 z p.p.č a 

označené jako  díl a o výměře 19 m2  k vypořádání majetkoprávních poměrů na místní komunikaci mezi 

čp. 344 a 294  

Usnesení 2f/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí dotaz o prodejnosti p.p.č. 2910/2 

k výstavbě rekreačního objektu. Žádá SK o vyjádření k této věci.  

Usnesení 2g/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019884/ SOBS VB/6   V P.P.Č. 3085, 3086, 3087, 

(Název stavby: Nekoř, par.č. 916/2, kNN) a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019884/SIS/01 (Název stavby: Nekoř, par.č. 916/2, kNN)  k p.p.č. 

3086 

Usnesení 3a/VIII-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 „ STAVEBNÍ ÚPRAVY 

BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA – rekonstrukce západní části“. Obdrženy čtyři nabídky:  

- nabídka č.1 KPV SYSTÉM s. r. o., Lázeňská 354, Ústí nad orlicí – s cenou  bez DPH 3.569.814,10 Kč,   

- nabídka č. 2 VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí , Jamné nad Orlicí 136, s cenou bez DPH 

3.439.076,00 Kč ,.  

- nabídka č. 3 REKOS Ševčík s. r. o., Čs. armády 1041, Žamberk,  s cenou  bez DPH  2.988.745,77 Kč 

- nabídka č. 4  ISOTEP s. r. o., Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí, s cenou 3.616.412,15 Kč  bez 

DPH   

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

na akci „ STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – II. ETAPA – rekonstrukce západní části“  Dle  

nabídky  č.3  firmě REKOS Ševčík s. r. o., Čs. armády 1041, Žamberk  – s cenou 2.988.745,77 Kč bez 

DPH + příslušné DPH. Pověřuje starostu  podpisem příslušné smlouvy  s vybraným zhotovitel dle 

zadávacího řízení.  

Usnesení 4a/VIII-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 „Nekoř – nástupní 

chodník u zastávky Nekoř továrna“.  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  zadávací dokumentaci na 

akci „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ vypracované firmou Forenta s.r.o. Ústí nad 

Orlicí -   stanovuje  termín podání nabídky 2. 9. 2020 v 17:00 hodin., místo  Obecní úřad Nekoř.  

Jmenuje komisi otvírání obálek a komisi hodnotící: Petr Koblížek, (náhr. Ing. Filip Mikyska), zástupce 

firmy Forenta, předsedkyně SK Ing. Jana Kubíčková Berková (náhr. Ing. Jiří Malý ).  

Stanovuje oslovit firmy: VAKSTAV Jablonné n.O.; Mados Lupenice MT; Strabag a.s.,   Hradec 

Králové; ABV Ústí nad Orlicí;Staps spol. s r. o. Žamberk; Agile spol. s r. o. Ústí nad Orlicí; Help, silnice 

– železnice s. r. o. – Ústí nad Orlicí. 

Usnesení 5a/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové 

dotace Z programu rozvoje venkova rozpočtu PK na rok 2020  - č. smlouvy  OŽPZ 20/22754 na akci  

„Oprava  MK nad obecním úřadem Nekoř“ ve výši 80.000,- Kč 

Usnesení 5b/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příspěvek na vystoupení  dechové hudby 

Jablonská muzika o nekořské pouti  2.8.2020 – 3000,- Kč  formou daru. Pověřuje starostu uzavřít 

s Jablonskou muzikou darovací smlouvu.  

Usnesení 5c/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příspěvek MŠ a ZŠ JL Nekoř na opravu 

podlahy ve školní družině  ve výši 201 042 Kč a   na  sondu a odstranění stávající podlahy  12.705 Kč.  

Usnesení 5d/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje rozpočtové opatření č. 4 

Usnesení 6a/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  dopisy hejtmana PK 

Usnesení 6b/VIII-2020:  Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  informace o činnosti svazku Rozvoj 

obcí pod Zemskou branou.  
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Usnesení 6c/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině)  MŠ a ZŠ  

Josefa Luxe Nekoř (úprava názvu a  majetek k 30.6.2020) 

Usnesení 6d/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí  s odkupem části p.p.č. 818/3  o výměře cca 

600m za cenu 60Kč/m2 (veřejné prostranství), pověřuje mistostarostku jednáním s geodet firmou   přímo  

v terénu za účast majitelky k oddělení  příslušné části. 

Usnesení 6e/VIII-2020: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí  s nákupem 300 ks pohlednic od formy 

OFTIS za 2 Kč/ks 

 

 


