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Schválená usnesení z   jednání Zastupitelstva obce X/2019  18. listopadu 2019  
 

Usnesení 1a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 18.11. 2019 

Usnesení 1b/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  vstup  obce Nekoř do dobrovolného 

svazku obcí Rozvoj regionu  pod Zemskou branou od 1.1.2020.  

Usnesení 2a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis IX-2019 z 20.10.2019 

Usnesení 3a/X-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2c/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 10/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část p.p.č. 2127/12 ostatní pl., 

ostatní komunikace upravenou
  
dle

 
GP č. 1050-93/2018 ze dne 21.3.2019, označenou  jako p.p.č. 

2127/53 ostatní pl., ostatní komunikace o výměře 10 m
2  

 V. A. a I. A..  Cena  prodávaného  

pozemku byla 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
 jako

 
v místě a čase obvyklá. 

Usnesení 3b/X-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2d/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 11/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část p.p.č. p.p.č. 3041 ostatní pl., 

ostatní komunikace označenou jako 3041/5  J. B. a V. B. za celkovou cenu 10.890,- Kč.  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 – část  o výměře 33 

m
2
 zastavěná stavbou garáže a dílny  - pozemek  zastavěný stavbou  – 190 Kč/m

2
, část 66 m

2
 -  

pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem,  – 70 Kč/m
2
. Tato cena je  

považována za cenu v místě a čase obvyklou. 

Usnesení 3c/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  z důvodů zachování  provozuschopnosti zařízení 

restaurace KD v zimní sezoně a z důvodů předcházení škod na budově a vybavení při uprázdnění 

zařízení a s tím zvýšených nákladů obce na udržování těchto prostor  i z důvodů   veřejného zájmu  

k zachování  poskytování služeb v obci  schvaluje dodatek č. 1 k stávající smlouvě o  pronájmu 

restaurace KD - prodloužení termínu pronájmu  za stávajících podmínek do 31.3.2020 stávajícímu 

nájemci.    

Usnesení 3d/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 3c/X-2019  ukládá starostovi 

zveřejnit záměr pronájmu  restaurace KD od 1.4.2020 – smlouva 2 roky s možností  prodloužení o 

další dva, nájem s bytem 6000, bez bytu 4000. 

Usnesení 3e/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu v případě  nezájmu o pronájem 

ve lhůtě pro podání  nabídek dle usnesení 3d/X-2019 vyvěsit novou nabídku  s výši nájmu s bytem 

4000,  bez bytu 2000.  

Usnesení 3f/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje záměr prodeje  parcely p.p.č. 3029/2 

ost.pl. ostatní komunikace  o výměře 169 m
2
, záměr odkupu 2936/1  - 497 m

2
 ost.pl. ostatní 

komunikace 

Usnesení 3g/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu  o poskytnutí dotace PK na 

hospodaření v lesích 

Usnesení 4a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí informace starosty obce o 

postupu splynutí ZŠ a MŠ Nekoř do  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA 

LUXE NEKOŘ.   

Usnesení 6a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí žádost  o příspěvek 

Albertinum  Žamberk.  
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