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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 

 

Zápis z   jednání Zastupitelstva obce I/2019, 

konaného dne 11. února 2019 od 18:00 hod.  v  zasedací místnosti OÚ Nekoř 

 

Přítomni:, Bc. Milada Faltusová, Ing. Jiří Malý, Dušan Matyáš DiS, Ing., Petr Koblížek, Ing. Jana 

Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří Pomikálek,  

Omluveni: Bohuslav Bezstarosti, Ing. Filip Mikyska  

Zapisovatel: Bc. Milada Faltusová 

Ověřovatelé:  Ing. Jiří Malý, Petr Koblížek  

Starosta  po uvítání zastupitelů navrhl doplnění programu a nechal hlasovat o schválení programu 

jednání 

 

Usnesení 1a/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 11.2. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové a smluvní záležitosti 

2.1. Pronájem rekreační areál Petrův palouk 

2.2. Záměr prodeje st.p. 467/2 a 652/2 

2.3. Záměry doměření sporného užívání  pozemků 

2.4. Záměr prodeje st.p. 639/2 

3. MŠ a ZŠ 

4. Rozpočtové záležitosti 

4.2. Rozpočet  2019 

4.3. Dotace spolkům 2019 

4.4. Žádost ORLICKO oslavy SDH 

4.2. Rozpočtová změna č. 1/2019 

5. Různé 

5.1 Územní studie 

5.2 Přístřešek na  hist. stříkačky 

5.3 Tříděné odpady 

5.4. Meteostanice Šedivec 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 1a/I– 2019  bylo schváleno. 

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulých jednání 

Fotodokumentací provedl starosta  přítomné  uplynulým obdobím  

 Tříkráloví sbírka – poděkování  koledníkům i dárcům – vybráno 45 943 Kč 

 Tříkrálový koncert 6.1.2019 – cca 75  diváků 

 Poděkování hokejovému oddílu TJ Sokol Nekoř za vyhrnutí hřiště, stříkání a udržování ledu 

 "Novostavba   MŠ, ..."  

- Topení, vzduchotechnika – proběhla oprava panelu, řešení domácích telefonů, otvírání dveří – 

provizorně nainstalovány  staré přístroje  

-  Elektrohodiny pro tepelné čerpadlo konečně namontovány – propojení total. a central. stopu 

komplikované – rozvaděč  projektován na dvoje hodiny, skutečnost troje, schéma neodpovídá – 

propojit správně, udělat dokumentaci skutečného provedení – náklady navíc – dokončení, upraveny  

spouštěče žaluzií, aby nebyly stále promačkávány a  poškozovány  

- Opravy a úpravy elektrických rozvodů, nábytku, řešení  rozvaděče v amfiteátru – zprovoznění   – 

navíc zásuvky pro vysoušeče, propojení  varných panelů a troub, nástěnné telefony,  chystá se 

dokončení  

- Natření stoliček, předělání noh u stolů, doměření polic 

http://www.nekor.cz/
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- Přeprava věcí z staré MŠ, předělání regálů – rozdělat a znovu smontovat, topení v staré MŠ proti 

zamrznutí, dodělávání věšáčků,  

- Řešení  vad,  reklamací, oprav, inventarizace dodaného nábytku, předávání dokumentace,   

jednání s certifikátorem.   Dotaz na místostarostku, kdy bude dokončeno.  

- Starosta - podávání vysvětlení  CRR k připomínkám k dodatkům, přišly další připomínky,  

- Jednání  starosty a místostarostky  na  KÚ PK,   místostarostka  - informace o možnostech  

sloučení– splynutí, konkurzu na ředitele školského subjektu, obdržena metodika.   Starosta -  podán 

dotaz na CRR kvůli možné  kolizi s dotačním programem 

 

 Poruchy - opravy veřejného osvětlení po  námraze, zvlhnutí, hledání závady 

 Rozvěšeny nové fotografické obrazy v zasedačce  

 Opravena brána u vchodu na CVAN 

 Rozvoz posypu,  posyp při náledí, poděkování za vyhrnování a posyp – Klas Nekoř, řešení  

požadavků  k vyhrnování s občany, posypy, -  neházet sníh na parcely, doplňování posypových 

nádob, odstraňování ledu 

 KD – oprava poškozeného potrubí  kotelna - řešení havárie, odvzdušnění, nalepení podušek pod 

židle na sále KD, oprava tlak. ventilu WC ženy  

 Chystá se další jednání s předsedou SBD a projektantem – kanalizace, ČOV u továrny 

 Úklidy odpadů, opravy techniky  

 Nová mapa u zastávky na náměstíčku, oprava zámku u dveří čekárny Bredůvka, poplachová 

skříňka na klíč od hasičárny  

 Rozeslání povinných výtisků Nekořského zpravodaje  

 Jednání SÚS -  umístění kabelu do komunikace 

 Jednání spolků – předložení žádostí, termíny akcí  

 Jednání s projektantem  NN  čp.19- čp.29 

 Akce – Rybářský ples 19.1., Hasičský ples 2.2., hokejový zápas, branné závody, přednáška o 

montesori výuce v jídelně MŠ 

 Soudní spor – jednání z 29.1.2019 přeloženo na 13.2.2019   

 

Činnost úřadu –  

Dopisy  majitelům parcel pro řešení nesrovnalostí s pozemky - jednání s některými z nich 

Doplnění vyjadřovaček k „Nekoř-nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ – souhlas SÚS, 

CETIN, VAK – zahájení ÚŘ 

Žádost  o přesun značky  POZOR DĚTI od MŠ k ZŠ 

Dotazník EKOKOM, inventarizace nádob EKOKOM,  objednávka 2+2 na doplnění  

Aktualizované zveřejnění oznámení o rozpočtových záležitostech  

Doplňování  vyjadřování k připomínkám ke kontrole Novostavba MŠ   

Dopisy občanům – blahopřání 

Řešení pozemků – xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx 

Vyjádření k sítím OBNE –2/2019   a souhlas s demolicí a stavbou  sklad  Klas Nekoř  na st.p. 732 

OBNE 41/2019 – přeposlání žádosti PČR  o vyřešení přestupku z roku 2017 

Kácení – OBNE 1/2019 Klas Nekoř   

Kácení  - OBNE 22/2019 Grund  u hasičárny Údolí  

Kácení  - OBNE 43/2019 V. Faltus 

Statistika, hlášení ISVOD, konsolidační tabulky,  vyúčtování dotací, seznam kontrol a další tabulky  

Vyvěšeno:  

OBNE –8/2019  sčítání zvěře 

OBNE –31/2019  2. změna ÚP Lukavice 

Vyhl. 1/2019 pronájem PP 

činnost SK:  

Starosta: Zápis, pozvánky  - zasílat  členům OZ, dodat vyjádření k žádost Pomikálek souhlas ČOV, 

žádost Troníček, žádost Klas 

Vyjádření pro ČRS z.s. MO Nekoř – rybochovné zařízení  

Jednání o úpravách PD na přístřešek na historické stříkačky 

Doplnění informací z jednání SK - místostarostka 
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Kontrola zápisu z minulého jednání  

 

Byty 286 – stav  PD, povolení – do příštího jednání OZ (místostarostka) 

Přístřešek   has. stříkačka  - PD – do XII 2018 – PD  na základě připomínek p. Zamazala z ledna 

2019 upravována –  již zaslána na koordinované stanovisko pověřeného úřadu, na jednání OZ  

rozhodnout tvar střechy 

Návrhy a připomínky:  

Jaroslav Lehký 

- Kontrola  a seřízení oken v KD – do 3/2019 

- Umístění korkových  nástěnek v KD - do 3/2019 

- Teleskopická tyč na prach a pavučiny - do 3/2019 

- Květinová výzdoba  na kamenném zábradlí terasy restaurace KD – řešit  s celou terasou 

Jana Kubíčková Berková 

- Dřevěné rastry  na čelní zdi  sálu KD - na výzdobu  - do kdy? – IV/2019 

J. Malý 

- Terasa u restaurace KD – umístit na kameny  prkénko na sezení – je  v létě využíváno  

Petr Koblížek 

- Návrh jednat o možnosti využití pozemku (zapůjčení, pronájem)  v církevním vlastnictví  pro MŠ 

mezi novou školkou a čp. 145 - trvá 

B. Bezstarosti 

- Upadlá  značka s označením části obce Bredůvka, značky u základní školy – opraví zaměstnanci 

L. Faltusová 

- Divadelní představení? – nabídka divadelního spolku Dolní Dobrouč  

Dušan Matyáš 

- Oprýskaná  informační tabule u hráze Pastvinské přehrady - trvá 

V. Lehký 

- pivní sklad – čistící šachta  kanalizace – řešit s instalatérem, vysekat, podle stavu potrubí  určit co 

dál 

- prasklá skla v čekárně na Vejrově -    již změřeno,  dodělat lišty, pak vyměnit 

 

Usnesení 1b/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis XI-2018 z 19.12.2018 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 1b/I– 2019  bylo schváleno. 

 

2. Majetkové a smluvní záležitosti 

 

2.1. Pronájem rekreační areál Petrův palouk 

záměr pronájmu  Petrova  palouku – vyhl. I-2019 – podána jediná nabídka  M. Luxe a E. Kaškové 

Usnesení 2a/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě veřejné vyhlášky I-2019 a podané 

nabídky schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy s M. Luxem a E. Kaškovou  na pronájem  

zařízení kempu Petrův palouk od 1.5.2019 do 31.10.2019 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2a/I– 2019  bylo schváleno. 

Výmalba, postele, skříňky, inventarizace zařízení, umývárky -oprava sezona 2020 

2.2. Záměr prodeje st.p. 467/2 a 652/2 

Informace starosty o jednání o užívání st. parcel v obecním majetku pod částí zem. staveb Klas 

Nekoř 

Usnesení 2b/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   za účelem dořešení majektoprávních 

nesrovnalostí schvaluje vyhlásit záměr prodeje st.p. 467/2 a 652/2 –  schvaluje veřejnou vyhlášku 

2-2019.  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2b/I– 2019  bylo schváleno. 

 

 



4 

 

2.3. Záměry doměření sporného užívání  pozemků 

Informace starosty o jednání  s uživateli některých pozemků – vůle situaci řešit, diskuse nad  zájmy 

obce u některých parcel.   

Usnesení 2c/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí informace starosty o proběhlých 

jednáních, souhlasí se zadáním vyměření majetkoprávních nesrovnalostí  u p.p.č. 3388/1, 2995, 

3069/3 a 3069/4, souhlasí  se záměrem odkupu 2127/53 dle připravovaného GP 1050-93/2018, 

dále jednat o možnostech u 344/4, bere na vědomí žádost o prodej části pozemku 2127/52. 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2c/I– 2019  bylo schváleno. 

 

2.4. Záměr prodeje st.p. 639/2  

Informace starosty o jednání o užívání st. parcely  639/2  v obecním majetku pod částí garáže 

v soukromém vlastnictví 

Usnesení 2d/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  za účelem dořešení majetkoprávních nesrovnalostí 

schvaluje vyhlásit záměr prodeje st.p. 639/2 –  schvaluje veřejnou vyhlášku 3-2019. 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2d/I– 2019  bylo schváleno. 

Požadavek starosty na pravidelnou týdenní  hodinovou poradu s místosrarostkou  

 

3. MŠ a ZŠ 

Zřízení Komise pro výchovu a vzdělání. Již schválené unesení: Usnesení 2c/XI-2018:  Zastupitelstvo obce 

Nekoř zřizuje  komisi pro výchovu s vzdělání 

Místostarostka po projednání s dotyčnými navrhla členy  této komise 
Usnesení 3a/I-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě usnesení 2c/XI-2018 jmenuje členy  komise pro 

výchovu a vzdělání: členové ŠR za OZ: Filip Mikyska, Jana Kubíčková Berková; Eliška Novotná, Petra 

Bednaříková, Dominika Bednářová, Patrik Zamazal.  

Výsledek hlasování:  Pro 6  Proti 0 Zdržel se 1  Usnesení č. 3a/I– 2019  bylo schváleno. 

Místostarostka: informace  z ŠR, z porad a jednání v MŠ - pojištění budovy – ZŠ – MŠ smlouvu do 

příštího zasedání.   

Zápis ze ŠR, zápis porady MŠ,  - zaslat zastupitelům 

Veřejnosprávní kontrola prostředků obce  Nekoř poskytnutá zřizovaným organizacím -  ZŠ, MŠ –

zúčastní se  – starosta, účetní + B.Bezstarosti, náhradník P.Koblížek 

Informace starosty  o doplňkových pracích elektro – zásuvky na přídavné sušáky, analogové 

telefony,  rozvaděč pro amfiteátr 

Usnesení 3b/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  bere na vědomí prozatímní  doplňkové práce 

elektro v MŠ Nekoř  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3b/I– 2019  bylo schváleno. 

Zabezpečení WI-FI ZŠ – řešit s vedením školských subjektů.  

Příště  na jednání OZ  vybavovací předměty  soc. zařízení  - místostarostka  

 

4. Rozpočtové záležitosti 

 

4.1.Návrh  rozpočtu 2019 

Návrh rozpočtu vyvěšen od 20.12.2018 

Usnesení 4a/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  rozpočet Obce Nekoř na rok 2019 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4a/I– 2019  bylo schváleno. 

 

4.1 Dotace spolkům 2019 

předloženy žádosti spolků a  knihovny Letohrad o dotaci na činnost 

Usnesení 4b/I-2019: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje dotaci poskytnutou z rozpočtu  obce 

Nekoř na rok 2019  - SDH 26 000,   Klub SHM 23 000+3000,  Sokol 25 000, ČRS 16 000,  MS 

16 000 + 2000,   NEKOŘALA  4000, dotaci poskytnutou z rozpočtu  obce Nekoř na rok 2019 -  

2.500 Kč  Kulturní centrum Letohrad na „nákup literatury výměnného fondu pro Obecní 

knihovnu v Nekoři“. 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4b/I– 2019  bylo schváleno. 
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Usnesení 4c/I-2019:: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje  veřejnoprávní smlouvy na dotaci 

poskytnutou z rozpočtu  obce Nekoř na rok 2019 -  s SDH 26 000,  s  SHM 26 000,  s Sokol 25 000, 

ČRS 16 000,  MS 18 000,   NEKOŘALA  4000, KC Knihovna Letohrad 2500. 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4c/I– 2019  bylo schváleno. 

 

4.2 Žádost ORLICKO oslavy SDH 

Usnesení 4d/I-2019: Zastupitelstvo obce  Nekoř  schvaluje  podat žádost sdružení obcí ORLICKO 

na  příspěvek 5000,- Kč na  oslavu 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Nekoři 

spojené s představením nově rekonstruované historické stříkačky  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4d/I– 2019  bylo schváleno. 

 

4.3 Rozpočtová změna č. 1/2019 

Uvolnit 4 mil. na splátku dluhu u KB  

Usnesení 4e/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtovou změnu 1/2019 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4e/I– 2019  bylo schváleno. 

 

5. Různé 

 

5.1 Územní studie 

Zaslána zastupitelům. Bude projednána na příštím OZ 

 

5.2 Přístřešek na  hist. stříkačky 

Seznámení s upravenou PD, jednání SK – část komise navrhuje jiný  tvaru střechy  

 Usnesení 5a/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje u připravovaného přístřešku na hasičské 

stříkačky sedlový tvar střechy  oproti stávajícímu navrženému  valbovému 

Výsledek hlasování:  Pro 5  Proti 2 Zdržel se 0  Usnesení č. 5a/I– 2019  bylo schváleno. 

 

5.3 Tříděné odpady 

Starostou předložena  obdržená korespondence 

Usnesení 5b/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí předloženou korespondenci  

společností Rema a EKOKOM.  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5b/I– 2019  bylo schváleno. 

 

5.4. Meteostanice Šedivec 

Informace o výstavbě meteostanice u kruhového objezdu I/11 

Usnesení 5c/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s předloženou PD meteostanice u 

kruhového objezdu I/11 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5c/I– 2019  bylo schváleno. 

 

Informace o termínu jednání restitučního soudního sporu 

Posezení  na terase KD – obdržena žádost pronájemce. Řešit  terasu jako celek -  rozšíření, zastínění, 

rekonstrukce předního i zadního schodiště, demolice  podzemního sklípku – diskuse – řešit jako 

celek s budovou i prostorem  náměstíčka  - úkol pro SK  

Usnesení 5d/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř souhlasí s poskytnutím dřeva na lavičky na  terasu  

KD, souhlasí s vybudováním dřevěných sedáků na pískovcovou obrubu terasy ke  zvětšení kapacity  

posezení z finančních  prostředků obce   

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5d/I– 2019  bylo schváleno. 

Informace J. Malého o cenové situaci s prodejem vytěženého a palivového dřeva  

Usnesení 5e/I-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje ceník samovýroby  v obecních lesích  

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5e/I– 2019  bylo schváleno. 

 

Termíny:  

Humanitární sběr šatstva – 13.4.2019 – 8,30- 11,30, 13-15 
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Setkání seniorů  - neděle 7.4.2019 

Divadelní představení  - neděle 7.4.2019 od 19 hodin 

 

Návrhy a připomínky  

 

M. Faltusová 

- lavičky u zastávky u školy 

- kontejnery  u obchodu  Vejrov 

 

 J. Malý 

- využití víceúčelové místnosti v MŠ 

 

J. Lehký 

- popsání  rozvodů kotelny v KD 

- obecní zaměstnanec – hledání vhodného  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.2.2019 

Zapisovatel: Bc. Milada Faltusová 

Ověřovatelé:   Ing. Jiří Malý, Petr Koblížek 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


