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Schválená usnesení  z   jednání Zastupitelstva obce X/2018 -  26. listopadu  2018  

Usnesení 1a/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 26.11. 

2018 

snesení 1b/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  děkuje všem, kteří se na  slavnostním 

dni otevřených dveří podíleli, zvláště pak pedagogům  MŠ  a ZŠ za  připravené 

vystoupení,  rodičům za přípravu občerstvení, zaměstnancům  za občerstvení a úklid 

Usnesení 1c/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  řešením vad, nedodělků a  

reklamací, kompletací  předávané dokumentace místostarostku Ing. J. Kubíčkovou 

Berkovou   

Usnesení 1d/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  příspěvek MŠ 15.000 na 

nákup piána do druhé třídy MŠ 

Usnesení 1e/X -2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis z jednání  VIII-

2018 ze dne 1.10.2018 a zápis z ustavujícího jednání IX/2018   ze dne 5.11.2018 

Usnesení 2a1/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí za  člena  finančního výboru 

pana Filipa Mikysku  

Usnesení 2b/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí za  člena  finančního výboru 

paní Marcelu Kolářovou  

Usnesení 2c/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí za  člena  kontrolního výboru 

pana  Jiřího Malého 

Usnesení 2d/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí za  člena  kontrolního výboru 

pana  Jaroslava Lehkého 

Usnesení 2e/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje  Stavební  a územně 

plánovací komisi 

Usnesení 2f/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí předsedkyni Stavební  a územně 

plánovací komise Ing. Janu Kubíčkovou Berkovou   

Usnesení 2g/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí tyto  členy SK:  MgA. P. 

Zamazal, Ing. M. Prikner, Ing. J. Buryška, Ing. P. Smejkal 

Usnesení 2h/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř volí členy školské rady Ing. Janu 

Kubíčkovou Berkovou   a Ing. Filipa Mikysku 

Usnesení 2i/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích a  přílohou  k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  stanoví měsíční 

odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

místostarostka                                               13.500,- Kč,  

předseda výboru      1200,- Kč,  

člen zastupitelstva, člen výboru  1100,- Kč 
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člen zastupitelstva bez dalších funkcí           1000,- Kč.  

Odměna bude poskytována od 27.11.2018  

Usnesení 2j/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) 

zákona o obcích stanoví peněžité plnění - měsíční odměny poskytované za výkon 

jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za 

výkon funkce členů výborů: 

člen výboru     100,- Kč,  

člen SK     200,- Kč 

Odměna bude poskytována od 27.11.2018  

Usnesení 2k/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  stanovuje v souladu s § 74 odst. 3)  

a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že  v případě souběhu  výkonu více funkcí  

náleží neuvolněnému  členovi zastupitelstva obce odměna  za funkci,  za kterou mu  

náleží nejvyšší odměna  schválená zastupitelstvem obce  

Usnesení 2l/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu obce Nekoř 

schvalováním rozpočtových změn vyplývajících ze schválených usnesení OZ, 

z přijatých dotací a obdržených příjmů  i nad rámec rozpočtových kapitol. 

Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu obce Nekoř ke konání rozpočtových 

změn  k zajištění provozu obce do rámce rozpočtových kapitol.   Zastupitelstvo obce 

Nekoř  pověřuje  starostu obce Nekoř  k uzavírání objednávek a smluv  do 50 000 Kč 

bez DPH 

Usnesení 3a/X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup vitrínové lednice  a   

sady hrnců  do restaurace KD dle  přílohy.  

Usnesení 3b/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup 100 sad  rautových 

příborů na  dovybavení sálu KD 

Usnesení 4a/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nařízení 1/2018 o zimní 

údržbě  

Usnesení 6a/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř vyjadřuje vůli postupovat dále 

v jednání  s Povodím Labe s.p.  k odprodeji valu – st.p. . 877 a 883  k přípravě  

cyklostezky 

Usnesení 6b/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje přivítat  dítě přihlášené 

v obci k TP do 6 měsíců věku     

Usnesení 6b/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř OZ schvaluje v roce 2019 při osobní 

gratulaci – 70,75,80,85,90,91,92…… obdarovat občany obce  dárkovým poukazem 

SD Konzum  v hodnotě 500 Kč (5x 100).  

Usnesení 6b/ X-2018: Zastupitelstvo obce Nekoř OZ schvaluje rozpočtovou změnu -  

listopad 2018 


