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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 IX/2019, 

konaného dne 21. října 2019 od 18:00 hod.  v  zasedací místnosti OÚ Nekoř 
 

Přítomni:,  Bohuslav Bezstarosti , Bc. Milada Faltusová, Ing. Jiří Malý, Dušan Matyáš DiS,  Ing. 

Filip Mikyska,  Petr Koblížek, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří Pomikálek,  

Zapisovatel: Bohuslav Bezstarosti   

Ověřovatelé:  Ing. Jiří Malý, Ing.Filip Mikyska 

Starosta  přivítal   přítomné, navrhl doplnění programu  jednání  a nechal hlasovat o  jeho schválení  

Usnesení 1a/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 21.10. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Prodej  části p.p.č. 3414/1 (3514/4) 

2.2. Prodej  části p.p.č. 3132 (3132/1), nákup 2877/3, 2723/6, 2723/7, 2718/3, 2717/12 a 

2723/4 dle  GP 1005-167/2017 

2.3. Záměr prodeje  části p.p.č. 2127/12 (2127/53) 

2.4. Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1 (3088/4) 

2.5. Záměr prodeje  části p.p.č. 3041 (3041/5) 

3. ZŠ a MŠ Nekoř 

3.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

3.2. Smlouva o výpůjčce – MŠ Nekoř  financování chůvy 

4. Příprava rozpočtu 2020 

5. Různé 

5.1. Plán rozvoje sportu v obci Nekoř 

5.2. Žádost o dotaci POV PK 

 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1a/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 

 ZŠ a MŠ 

- Herní prvky –přemístění  herního prvku od MŠ – dopadiště  ohrazeno,  vyfoliováno, připraveno 

k dovozu písku;  

- Dosetí kolem vchodu do kuchyně a tělocvičny,  posekání  vzrostlé trávy,  izolace a  štěrkem 

dosypán prostor před  amfiteátrem; Dobetonování dlaždic vedle  nově  vyasfaltované plochy,  

- Servis ČOV, posekáno  původní travnaté hřiště, odvoz vytříděných  odpadů z kuchyňského 

provozu,  

- Dokončení  konkurzu – 4.10.2019, vyhlášení  výsledků – doporučení komise,  písemně sdělení 

oběma uchazečům, jednání s oběma uchazeči, 9.10 2019 jmenována ředitelka  vzešlá z konkurzu,     

účast na poradě PK, přípravná schůzka,  

- Společná třídní schůzka  první třídy – rodiče, ředitel, starosta – vyřešení většiny problémů,   

- Příprava oprav  prasklin sádrokartonů – reklamace dodavateli stavby;  

- Pracovníci  obce – namazání a seřízení dveří 

- Restart tepelného čerpadla po výpadku – pokles tlaku – poděkování řediteli ZŠ 

-  Dořešit reklamace   herní prvek loď  - místostarostka 

 Akce v obci: Traktriáda, Drakiáda,  Vítání občánků,  šachové zápasy 

 Dokončeny výměny značek 

 Instalován radar  u 1/11 na Bredůvce 

 Příprava stožárů  veřejného osvětlení u mostu 

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz
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 Vyhlášení stavby roku 18.9.2019 

 Cvičení povodňové – 22.-24.10.2019 – „štábní“ - starosta 

 Školení MAS – IROP bezpečnost dopravy,  postoupení naší žádosti POV – výměna vrat 

hasičské zbrojnice, zadání  výroby hasičských zás. obleků 

 Školení zásahové jednotky pro ochranu obyvatel,  instalace  ventilátoru do  zás. auta, zásah -

vyprošťování vozidla,  

 Novela  zákona o poplatcích -  nutnost  předělat všechny  vyhlášky týkající se  poplatků  - 

diskuse zastupitelů - odpady – navýšení o  100 na dorovnání nákladů, rekreační popl. – 10 Kč.  

 Zaměstnanci  a brigádníci: úklid odpadů, SDN -  sečení,  shrabování listí, vyžínání pasek, les 

Kulturka - dokončení přípravy kolů, průlezka u školy, výměny značek, radar, veřejné osvětlení u 

mostu,  opravy techniky, postupné odvážení  materiálu od OÚ do SDN -  rovnání materiálu,   

polní cesta k čp.  139 -  podkladová tkanina, závozy, rovnání,   

 

Činnost úřadu –  

Spisovka  392 – 438 (46 dokumentů) 

PK - Žádosti po poskytnutí dotace – ošetření kůrovec,  ohlášení záměrů opatření 

Úpravy registrace agend 

Vklady do KN schválených smluv 

OBNE 403-2019 Hlášení probační a mediační služba 

Administrace konkurzu ředitel MŠ a ZŠ JL Nekoř 

Zadost o souhlas s dělením Obec Nekoř - pozemek před hrází – Povodí 

OBNE 410-2019 - souhlas se stavbou Nekoř  p.č. 242, kNN,  rozhodnutí k umístění  do komunikace, 

výzva k zaplacení poplatku  

OBNE 409-2019 podání zprávy  na  bydliště osoby 

OBNE 421-2019   souhlas dle §17 vod. z. - odstranění části čp. 140 

OBNE 426-2019   vyjádření hygiena PP 

Vydání a zrušení čp 

 

Vyvěšeno:  

Rozpočtové opatření č. 7 

Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Orlicko 

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu Těchonín 

Veřejné vyhlášky – záměry prodeje 

 

činnost SK –  

zápis  - SK – seznámila  místostarostka,  připomínky starosty  -  zpracovat  variantní řešení,  zákresy 

půdorysů do katastrální mapy s vyznačením sítí -  požadavky upřesní 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání  

- Byty 286 –  stav  PD, povolení – místostarostka:  žádost hygiena, vyjádření hasiči,dodělání 

nedostatků  do 5.5.2019, nejsou všechny dodělány  - TRVÁ!!! – další závada drhnou dveře od 

záchodu v čekárně,  položkový rozpočet –  obdržen, připravováno k soutěži  

- Umístění korkových  nástěnek v KD - do 3/2019 – SK ?? –mělo být  realizováno  během září ??? – 

místostarostka – zadáno do výroby – instalace se chystá     
- Dřevěné rastry  na čelní zdi  sálu KD - na výzdobu  – IV/2019 - mělo být  realizováno  během září 

??? – místostarostka – zadáno do výroby – instalace se chystá     

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

mezi novou školkou a čp. 145 – trvá -  obdržena  zprostředkovaná výzva  administrátora farnosti 

- Kontejnery  u obchodu  Vejrov – trvá –SK má zaslat návrh  zídky a umístění  jako podklad 

k jednání s majitelem–  návrh zaslán SK – není rozměrově specifikováno – doplnit do katastrální 

mapy 

- Prostor před ZŠ z hlediska bezpečnosti  - řešit koncepčně  - diskuse s por. Borovičkou DUI 

PČR UO 

- Parkování před  MŠ -– problém s výjezdem – instalovat zrcadlo-  majitel M. Lux souhlasí  -  

trvá – DI požádán o konzultaci přímo na místě – proběhlo 18.10.2019 -  DI předběžně souhlasí 
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- Žádost o součinnost zastupitelstva při  zaslání připomínek SÚS k zimní údržbě a následnému 

úklidu – konzultace SÚS,  slíbili zaslat konečnou odpověď – zatím neobdržena, jen koncept 

- Zeď u KD –  bude opravena vlastními silami – trvá 

-  Správce areálu  hřiště a CVAN  - jednáno  s další osobou – nejasný výsledek 

- Zatékání  do skladu s čerpadlem CVAN  - prověřit 

- Osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  -   místostarostka  

- Plůtek kolem hřiště na Bredůvce – habr  -  nabídli, že zasází Bredůváci na podzim  

- Výmoly  na staré cestě na Vejrově - částečně opraveny  - dokončit frézinkem  - B. Bezstarosti 
- Poškozený plot u bývalé MŠ – bude opraven zaměstnanci – trvá 

- Vysavač – vyfoukat – vysát  listí a  plody  stromů  z víceúčelového hřiště – náš vysavač 

z hasičského auta vyzkoušen,  nutné seřízení chodu,  

- Zimní vytápění  sálu KD pro stolní tenis – dořešit TJ Sokol (možnost  J. Lehký) 

- Průlezka loď u MŠ -  nabobtnaná překližka -   řeší místostarostka s architektem-  

 - Plán rozvoje obce  - podklady od 8 zastupitelů obdrženy, P. Koblížek zpracoval – pokračovat ve 

zpracování  plánu rozvoje obce 

- K nové  MŠ  přesun herních prvků od  staré MŠ – skluzavka a raketa  - konstrukce zabetonována,  

zbývá dokončit dopadiště 
- Posun značky začátek obce na Vejrově – k výjezdu z nového zastavitelného prostoru – 

předmětem jednání SK, obdržena petice, požádán DI  PČR o  jednání na místě – proběhlo 

18.10.2019 – starosta  podat žádost PČR a jednat se  SÚS 
- Připomínky M. Krejsy:  

 Zastávka u MŠ a ZŠ – schází  čekárna– názor většiny zastupitelů –  zastřešený prostor po 

instalaci lavičky splňuje parametry zastávky,  

 Domněnka se, že místostarostka a předsedkyně SK  je při zpracování  studie zastavitelnosti ve 

střetu zájmů ve vztahu k firmě Molo architekti –  podnět řeší kontrolní výbor  -  dořešit  - 

místostarostka dodat stanoviko k této věci 

 MŠ – zveřejnit informace  o celém průběhu přípravy a  realizace projektu Novostavba MŠ – 

částečně ve zpravodaji 5/2015,  trvá – doplnit o  informace o stavbě, uvedení  do provozu, 

soutěži stavba roku - místostarostka  

- Úklid úžlabí,  dlažby, obrubníků a železa  uloženého za obecním úřadem  - postupně probíhá 
- Informace o navýšení pojistné smlouvy objektu ZŠ a novostavby MŠ – připravuje se smlouva  – 

místostarostka  - pojištění oken  v novém doplňku smlouvy– připravit  stávající pojistnou událost – 

prasklé okno  + převod smlouvy na nový subjekt, ukončení pojistky MŠ ???? – místostarostka  

- Defibrilátor ve vybavení obce či  zásahového vozidla SDH    možnost dotace –  starosta 

příležitostně projednat s HZS 

-Dlouhodobě řešit  údržbáře MŠ   - trvá – řešit nový ředitel  školského zařízení 

- Připomínka: v posledním zpravodaji nebyly zveřejněny připomínky  zastupitelů u  usneseních 

z jednání – požaduje zveřejňovat, aby mohl  doložit, že  dané připomínky na  jednání OZ předložil 
– bude zveřejňováno 

- Ohrada na trávu za sídlištěm nad KD – řešit smluvně pozemek, na němž leží - trvá 

- Mostek před křižovatkou u Lehků –  z asfaltu vystupuje  hrbol – hrana – řešeno s Mgr. 

Nepokojem -  majetková správa SÚS 

- U zastávky u školy umístit vývěsku s mapou – diskuse zastupitelů k místu jejího umístění 

- Cesta po Údolí  po  úpravě při položení NN – po vydatných srážkách v několika  místech řešit 

položením svoznic   - svoznice zakoupeny, úkol trvá,  potřeba jednat s majiteli sousedních pozemků 

kam odvedeme vodu 
- Zakoupit plátno k dataprojektoru  velikost?  poptat – se stojanem 

- Odpady u čp.  15,16  Údolí –starosta prověřit na místě 

- Instalace topného kabelu k tepelnému čerpadlu MŠ – projektant, místostarostka  
 

Návrhy a připomínky 17.9.2019 

D. Matyáš 
- konkurs ředitele MŠ a ZŠ JL Nekoř – kolik  přihlášek?  - reakce starosty - 2 

- „krize v 1. třídě“  - viz formace  MŠ, ZŠ 
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 J. Kubíčková Berková -  informovala  o jistém záměru některých rodičů v této souvislosti  dát dítě 

do jiné školy  -   reakce starosty – byla  iniciována společná schůzka všech rodičů  s vyučujícím 1. 

tř.,  starosta se zúčastnil - vyřešení většiny problémů, domluvena schůzka další  

M. Faltusová 
- humanitární sbírka v Žamberku 12.10. – rekce starosty  - věci mohou lidé průběžně přinášet do 

SDN -  pravidelné odvážení Diakonií 

J. Kubíčková Berková 
- povinnost čipování psů  - zákon teprve 16.10.schválen sněmovnou,  ještě Senát a  prezident, ze 

schválené dikce nevyplývá nutnost čipovat stávající psy, ale nově narozené do 3 měsíců před 

prodejem – doporučení – legislativní změny  nesledovat v médiích, ale na stránkách Parlamentu ČR 

  - výměna bočních dveří restaurace KD –– SK  navrhla  kritéria a  požadované rozměry – jasně 

stanovit materiál a  nákres  dveří s otvíráním,  současně i zadní dveře  - k poptávce zpracuje 

místostarostka, termín výměny  dohodnout  s nájemcem ideálně na dobu dovolené…… 

-  správce obecního majetku (KD, OÚ, CVAN,MŠ a ZŠ,  286) –  jednáno s vytipovanou osobou,  

zatím nejasné, KD v řešení s zaměstnancem  Jiřím Lehkým 

J. Lehký 

- byt KD- využití -  reakce starosty – byt vázán na nájem restaurace -  buď do nové smlouvy 

s nájemcem restaurace nebo  případě nezájmu  krátkodobě pronajmout, stanovit nájemní podmínky    

- posun značky na Vejrově – proběhlo jednání s  DI PČR 

J. Malý 
- lze někde uskladnit lavice  z terasy  ????   

V. Lehký 

- opravy hřiště  a CVAN průběžně  

-  výměna dveří KD zezadu k bytu 

-  oprava – vybourání, zkrácení schodů zezadu ke KD – SK připravit stavební náčrt s rozměry  
 

Připomínky k zápisu  z 17.9.2019 neobdrženy 

Usnesení 1b/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VIII-2019 z 17.9.2019 

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 1b/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

Starosta otevřel otázku  nájmu restaurace KD  na další období.  Diskuse zastupitelů o  délce  nájmu a 

jeho výši. Usnesení 1c/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  stanovuje cenu nájmu restaurace KD – 

s bytem  6.000,-/měsíc,  bez bytu 4.000,-  doba nájmu na 1 rok  

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 1c/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

2. Majetkové smluvní záležitosti 

2.1. Prodej  části p.p.č. 3414/1 (3514/4) 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků před hrází Pastvinské přehrady k zahájení stavby 

rekonstrukce hráze Na základě usnesení  2e/VIII-2019 předložena smlouva o odkupu 

Usnesení 2a/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě veřejné vyhlášky 8/2019 schvaluje  - 

prodej  části 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, okres Ústí nad Orlicí, za celkovou cenu 950,- Kč, která byla 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 

jako cena v místě a čase obvyklá. Schvaluje kupní smlouvu  s Povodím Labe, s.p.  na prodej výše 

uvedené nemovitosti.  

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2a/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

2.2.  Prodej  části p.p.č. 3132 (3132/1), nákup 2877/3, 2723/6, 2723/7, 2718/3, 2717/12 a 

2723/4 dle  GP 1005-167/2017 

Na základě předchozích usnesení  předložen záměr prodeje k dořešení pozemků pod cestou za 

Povodím k rozvojové ploše Z22/PV a Z 10/BV 
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Usnesení 2b/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř na základě usnesení 2f/VIII-2019 a na základě 

veřejné vyhlášky 9/2019 - schvaluje  předloženou kupní smlouvu  na prodej části 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 Orlicí;  

a na  nákup:   

 části pozemku  p.p.č 2877/2 zahrada  nově označený  jako p.p.č 2877/3 zahrada  o výměře 19m
2
,   

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

54m
2
, 

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

výměře 22 m
2 

  

 části pozemku  p.p.č 2723/2 zahrada nově označený  jako k p.p.č 2723/7 zahrada  o výměře 14m
2
   

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

 části pozemku  p.p.č 2723/1 TTP  nově označený  jako k p.p.č 2723/4 TTP  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  prodávaných i nakupovaných  pozemků 

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/m2 jako
 
v místě a čase obvyklá. 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2b/IX– 2019  bylo schváleno. 

2.3. Záměr prodeje  části p.p.č. 2127/12 (2127/53) 

Na základě předchozích usnesení  o  souhlasu se záměrem prodeje předložena vyhláška se záměrem 

prodeje – dořešení majetkoprávních vztahů za skleníkem u čp. 19  

Usnesení 2c/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 10/2019 - záměr 

prodeje  části 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   

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2c/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

2.4. Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1 (3088/4) 

Dořešení  majetkoprávních vztahu – skutečnosti u čp. 94 Vejrov   

Usnesení 2d/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3088/1 

ostatní pl., ostatní komunikace označenou jako 3088/4. Po obdržení schváleného GP pověřuje 

starostu vyhlásit záměr prodeje veřejnou vyhláškou -  pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace 

s nezpevněným povrchem  – 70 Kč/m2 jako
  
cena

 
v místě a čase obvyklá

  
 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2d/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

2.5. Záměr prodeje  části p.p.č. 3041 (3041/5) 

Dořešení  majetkoprávních vztahu – skutečnosti u čp. 129   

Usnesení 2e/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  veřejnou vyhlášku 11/2019 - záměr 

prodeje části p.p.č. 3041 ostatní pl., ostatní komunikace upravenou
  

dle
 
GP 1086-229/2019 a 

označenou  jako p.p.č. 3041/5 ostatní pl., ostatní komunikace o výměře 99 m
2  

obec a katastrální 

území Nekoř, okres Ústí nad Orlicí. cena nemovitosti  musí odpovídat minimálně ceně v místě  a 

čase obvyklé stanovené 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
 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2e/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

3.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

Informace o  průběhu konkurzu – mlčenlivost – komise, stejné otázky, vhodnost kandidátů, pořadí, 

jmenování, uklidnění situace 

Usnesení 3a/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí, že v souladu s ustanovením 

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
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jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního 

řízení, jmenoval starosta obce Nekoř dne 9.10.2019  k datu 1.1.2020 na vedoucí pracovní místo 

ředitelky  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA LUXE NEKOŘ paní Mgr. Alenu 

Boháčovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3a/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

 Informace o harmonogramu splynutí školských subjektů  

Usnesení 3b/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř vyslovuje poděkování za dosavadní práci   

ředitelům MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř, zejména  za úsilí  při náročném období  přípravy,  

předcházejících stavebních  úprav ZŠ Nekoř a  realizace investiční akce „Novostavba MŠ….“  a 

při  stěhování  MŠ do nových prostor a s tím spojených náročných organizačních změnách.       

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3b/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

Usnesení 3c/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje ředitele MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř   

postupovat při splynutí stávajících subjektů dle harmonogramu vypracovaného OŠ PK a dle  

operativních pokynů vyplývajících z nastolených pravidelných porad s zřizovatelem, , zejména pak 

pověřením příslušných  účetních změn a úkonů  externího účetního  obou škol.   

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3c/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

Usnesení 3d/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí  obdržené informace  o počtu  

kroužků v ZŠ Nekoř,   

informace z MŠ neobdržena 

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3d/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

3.2. Smlouva o výpůjčce – MŠ Nekoř  financování chůvy 

Usnesení 3e/IX-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje zápůjčku finančních prostředků ve výši  

2 mzdových měsíčních nákladů na pokrytí  platu chůvy  do doby obdržení  dotačních prostředků 

k tomuto účelu prostřednictvím Šablon dle žádosti prostřednictvím MAS Orlicko na MŠMT.  

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3e/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

4. Příprava rozpočtu 2020 

starosta vyzval zastupitele k doplnění  níže uvedených návrhů na příštím jednání 

 Rekonstrukce čp. 286 

 Přístřešek has. Stříkačky 

 Vrata has. zbrojnice,  rekonstrukce elektroinstalace has. zbr.  

 Zastávka u továrny 

 Radar Bredůvka 

 Kanalizace a ČOV  bytovky u továrny 

 Opravy komunikací -  nad  obecním úřadem, do pole – Studené, příprava  kolem Šejvlů,  

studie  chodník Bredůvka, pěšinka k zastávce u hráze, sběrná místa,  

 VO – 19-29, po Údolí dále k  přehradě - Povodí 

 KD – dveře, schodiště 

 PD – dům seniorů, parcely Nad Stadionem  

 Reklamní předměty,  

 Informování obyvatel – Mobilní rozhlas 

 Výkupy pozemků, doměřování 

 B. Bezstarosti – při schvalování rozpočtu předložit tabulku se schváleným rozpočtem, změnami a  

skutečností 

 

5 Různé 

5.1. Plán rozvoje sportu v obci Nekoř 

Usnesení 5a/IX-2019: Zastupitelstvo obce pověřuje  zpracováním Plánu rozvoje sportu v obci B. 

bezstarosti 
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Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5a/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

5.1. Žádost o dotaci POV PK 

Usnesení 5b/IX-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost na „Opravu  místní komunikace 

nad obecním úřadem v Nekoři“  dle nabídky firmy Strabag do POV PK na rok 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5b/IX– 2019  bylo schváleno. 

 

Světlo u  zastávky Vejrov Přehrada 

 

Termíny:  

Rozsvěcení ván. stromu – 20.11.2019 

Gratulace občanům 

Příští jednání OZ 18.11.2019 

 

Návrhy a připomínky  

J. Lehký 

- svoznice   

- úžlabí u čp. 242  

- Chodník u čp. 13 

- do kalendáře na obecních stránkách psát akce na sále KD 

J. Kubíčková Berková  

– 9.10. dosetí  pokryvu střech MŠ 

– 29. – 30.10  oprava trhlin v MŠ 

– Hřiště u ZŠ – rekultivace -   

– Skluzavka v parku – trouchniví – nutné výměny materiálu 

– Novostavba MŠ přihlášena do soutěže Komunální projekt roku 

– Výběrové řízení na  další opravy čp. 286 a přístřešek na hasiče 

J. Malý 

– Cedule pozor děti na spojnici Nekoř - Studené 

B. Bezstarosti 

 -  Seznam  značek k opravám 

M. Faltusová 

- nesvítící světlo Bredůvka 13 

- velký štěrk na asfaltu u obchodu 

- zimní údržba  truhlíků u školy 

D. Matyáš 

- cesta do podhrází -  přes zákaz jezdí rybáři 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 31.10.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Ing. Jiří Malý, Ing.Filip Mikyska 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


