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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 V/2019, 

konaného dne 20. května 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 (do 20 hodin), Petr Koblížek, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří 

Pomikálek,  

Zapisovatel: Bohuslav Bezstarosti,   

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Ing. Jana Kubíčková Berková 

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

 

Usnesení 1a/V-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 20.5. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání  

2. Majetkové a smluvní záležitosti  

2.1. Smlouva dotace POV PK  

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

3.1. Výjimka z počtu žáků 2019/20  

3.2. Slučování školských subjektů  

4. Různé  

4.1. Žádosti o příspěvek  

4.2. Motosraz 

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

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

- "Novostavba   MŠ, ..." : Herní prvky – doplnění, dvířka  na zahradu upravena vnitřním  

zabedněním,  dveře uvnitř seřízeny,  připraveny květináče – zateplení extr. polystyren, rašelina + 

hlína,  úklid hřiště za školou - odvoz palet, hrabání části štěrku,  odstr.  části dlaždic 

 Stavění máje – poděkování za přípravu a  dobrovolníkům  za postavení; Pálení čarodějnic 

Bredůvka – poděkování organizátorům  

 Oprava  největších děr v komunikaci  od náměstíčka po Konzum 

 Lodičky - poděkování hasičům za  organizaci provozu a parkování,  obec -  zajištění  a 

rozmístění značek 

 Audit  hospodaření obce  za rok 2018 - 17.5.2019 

 Školení BOZP 30.4. – označit regály, žebříky, vyvěsit  pož. řád, + další závady 

 Jednání  s vedením Klas Nekoř a.s. ohledně výsadeb zeleně spolu se zástupci Mysliveckého 

sdružení 

 Vyměření  pozemků u  čp. 231 Vejrov a  u čp. 217 horní Nekoř 

 Příprava oprav cesty u  mezi pekárnou a  čp. 160 – zadáno geodetické zaměření  

 Dokončena  úprava  cesty od Br. 16 -  k lesu – inertní materiál ze zimní údržby 

 Les -   vsázeno Pustinky, pod Borky,  oplocenka  Pustinky,  sázení lip a dosázení smrčků 

Lesejček, koly  Pod Borky   - poděkování SDH, MS, Nekořala 

 Zaměstnanci  - SDN -  zpevněna další rampa,  značka za hrází, cedule u hráze, nahoblování 

prken na sedáky k KD, tráva u chodníků , sečení CVAN před  Nekořským krosem, úklid listí, 

trávy, úklid koberců ze šaten,  úklid podle zdí KD – listí a tráva, zasázení a rozvoz  pelargonií, 

položeny dlaždice  kolem boudy na hřišti na Bredůvce 

 Jednání  starosty na  Krajském úřadě PK – školství, měřič,  

 Jednání s chataři – zabraná cesta u Wericha  

 Jednání EKOKOM – 4  nové kontejnery, „Tonda obal“ na dětský den 

 

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz


2 

 

Činnost úřadu:  

Příprava eurovoleb – školení  OVK, roznos hl. lístků, oznámení o konání voleb, doplňování voleb 

seznamu 
 

činnost SK –   informace  místostarostky - jednání 10.5.2019 – zastupitelé obdrží zápis 

žádost starosty o zasílání pozvánek na jednání SK zastupitelům   

 

Kontrola úkolů z minulých jednání  

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

dodělání nedostatků   - stále není dokončeno  

- Umístění korkových  nástěnek v KD - do 3/2019 – SK ?? – místostarostka – po jednání SK bude 

realizováno  

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

jednání SK bude realizováno  

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

využíváno  - do VI/2019 – nahoblována prkna 

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

mezi novou školkou a čp. 145 - trvá 

- Oprýskaná  informační tabule u hráze Pastvinské přehrady - odstraněna 

- Lavičky u zastávky u školy – objednány 

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

k jednání s majitelem 

-Popsání  rozvodů kotelny v KD – hotovo 

- Obecní zaměstnanec – nový  má zajít na lékařskou prohlídku  

- Dovybavení MŠ sanitárním vybavením   - místostarostka - MŠ objednala,  zatím není  dodáno 

- Prostor před ZŠ z hlediska bezpečnosti  - řešit koncepčně  

- Parkování před  MŠ – zda by nešlo parkovat  před školou u tělocvičny  - pedagogové požádáni – 

problém s výjezdem – umístit zrcadlo,  osvěta u rodičů – aby parkovali na parkovišti u kostela 

- Opravit opory u stromků výsadeb u cest – do V/2019 – příprava kolů 

- Žádost o součinnost zastupitelstva při  zaslání připomínek SÚS k zimní údržbě a následnému 

úklidu – dnes obdrženy  podklady 

- Vyvrácená značka u  parkoviště u Wericha –opravena  

- Osázení kontejnerů před MŠ -  návrhy   projektanta – borůvky a muchovníky -  sežene sponzorsky  

- Zeď u KD –  nabídku  firmy Mados  obdržena 

- Úklid kolem školy po stavbě  - reakce starosty – dle možností  obecních zaměstnanců – do pouti, 

nutnost rekultivace travnaté plochy – do VII/2019 – již postupně probíhá 

- Ohrazení doskočiště  prolézaček v parku   -  reakce starosty – bude použit materiál z májky – 

letošní i loňské  - VI/2019 

-  Úklid nepotřebného materiálu  kolem garáže OÚ – proveden 

-  Správce areálu  hřiště a CVAN – předběžně jednáno s vytipovanou osobou 

 

Návrhy a připomínky z 29.4.2019 

J. Lehký 

- seřízení oken  na  sále KD není stále hotovo  - je objednáno – přijedou při jiné práci v okolí 

- zatékání  do skladu s čerpadlem CVAN  - prověřit – požádáni členové  hokejového oddílu 

J. Kubíčková Berková 

- osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  - pozor -  není v majetku obce – 

místostarostka má již sazenice 

- poškozený kryt výfuku u boxeru – oprava + probíhá  technická 

- obnovit  vodorovné dopravní značení  u křižovatky u  Lehků – je stále funkční a viditelné, 

starosta přesto  předá připomínku SUS 

P. Koblížek 

- plůtek kolem hřiště na Bredůvce – habr  - sazenice zamluveny – bude provedeno V/2019 

 - dlaždice kolem boudy na hřišti na Bredůvce – usazeny 
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B. Bezstarosti 

- 19.5.2019 – TJ  Sokol -  běh – zapůjčení lavic a stolů, ozvučovacího zařízení, osečení trávy na 

hřišti 

- pošle návrh obměny značek po obci  -  

D. Matyáš 

- výmoly  na staré cestě na Vejrově  -  - opravit VI-2019 

M. Faltusová 

- blikající světlo u  Páchovi (čp 237) na Bredůvce – přidáno do seznamu oprav 

- dotaz na plán oslav  145 let SDH – sobota  poutě od 14 hodin 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání  

Připomínky k zápisu  od zastupitelů nepřišly 

Poděkování za  další  zaslané priority  k plánu rozvoje obce – příští jednání OZ 

 

Usnesení 1b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis IV-2019 z 29.4.2019 

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

 

 

2. Majetkové smluvní záležitosti 

2.1. Smlouva dotace POV PK 

Předložen návrh smlouvy zaslaný PK 

Usnesení 2a/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu č.OŽPZ/19/22964 o poskytnutí 

dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem: „Oprava komunikace Sobkovice– 

Nekoř“ 

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

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř.  

3.1. Výjimka z počtu žáků 2019/20 
předložena žádost ředitele ZŠ o udělení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2019/20 

diskuse zastupitelů  ohledně efektivnosti  této vyjímky na  počet žáků v ZŠ 

Usnesení 3a/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř na žádost ředitele Základní školy Nekoř, okres 

Ústí nad Orlicí, souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků v Základní škole Nekoř, okres Ústí nad 

Orlicí, podle § 23 odst. 3 a. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 

2019/2020 a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na tuto vzdělávací činnost školy. ( na rok 2019  

celkem 314 000 – již je  v rozpočtu vyčleněno) 

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

 

3.2. Slučování školských subjektů 

 Předložení  návrhu  zřizovací listiny  včetně návrhů usnesení starostou, okomentovány drobné 

úpravy komisí pro výchovu a vzdělání,    

Starosta seznámil s komunikací s krajským úřadem a  přípravou podkladů k podání žádosti na 

registraci nového subjektu na MŠMT, realizaci výběrového řízení na  ředitele nového subjektu a 

předběžném termínu vyhlášení na příštím jednání OZ. 

Diskuse zastupitelů i přítomných.   

Připomínka Mgr.M. Krejsy, že  zřizovací listina nebyla připravována ve spolupráci  s řediteli ZŠ a 

MŠ a před  jednáním OZ jim předána 

  

Usnesení 3b/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř rozhoduje o splynutí k 1.1.2020 příspěvkových 

organizací obce Nekoř: 

Mateřská škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907 

 a Základní škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,  

s tím, že veškerý majetek svěřený k hospodaření těmto příspěvkovým organizacím bude svěřen k 

hospodaření nově zřízené nástupnické organizaci s názvem „Mateřská škola a základní škola  
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Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, dále práva a závazky včetně práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů přecházejí na tuto nově zřízenou nástupnickou organizaci,  

 

Odůvodnění:  

 V souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, se splynutí příspěvkových organizací uskutečňuje na základě 

rozhodnutí zřizovatele, v němž  se zároveň určuje, v jakém rozsahu přechází majetek, práva a 

závazky na novou organizaci.        

 Splynutí výše uvedených příspěvkových organizací  se provádí s  prvotním hlediskem je zvýšení 

kvality vzdělání  a těsnější  spolupráce  školských subjektů  a  ekonomičtějšímu  zajištění provozu 

těchto škol po splynutí.       

 Po splynutí obou škol se ve způsobu přidělování finančních prostředků nic nezmění a objem 

přidělovaných finančních prostředků zůstane prakticky na stejné výši. Účelové prostředky z MŠMT 

na přímé náklady na vzdělávání (zejména na mzdové nároky zaměstnanců a zákonné odvody 

související) jsou přidělovány dle výkonů, takže při přidělování finančních prostředků k úspoře 

nedojde. Ve skutečnosti však v oblasti přímých nákladů na vzdělávání úspory vzniknou, neboť 

zanikne  jedno ředitelské místo, a  hlediska provozních nákladů zejména dojde ke kumulaci 

ekonomických agend, které byly původně zajišťovány ve dvou organizacích, ale nově budou 

zajišťovány již jen v jedné organizaci. Takto získané finanční prostředky (úspory) budou moci být 

v nově vzniklé organizaci využity k dalšímu zkvalitnění předškolního a  základního školství.  

Pracovněprávní vztahy 

V souvislosti se splynutím těchto organizací dojde dle § 338 zákoníku práce k přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů. Splynutím dosavadní zaměstnavatelé, kterými jsou Mateřská 

škola Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, IČ: 75016907 a Základní škola 

Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 75016982,  jako právní subjekty zanikají 

a jejich práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem splynutí, tedy od 1.1. 2020 

na zaměstnavatele přejímajícího, kterým bude nově zřízená příspěvková organizace. Tato nově 

zřízená příspěvková organizace bude povinna převzít nejen všechny zaměstnance, jejichž pracovní 

poměr nebyl ke dni uskutečnění organizační změny skončen, ale i např. nedořešené pracovněprávní 

nároky všech zaměstnanců, které převzala, případně závazky zaměstnavatelů vůči těm 

zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončil přede dnem splynutí. Po rozhodnutí o splynutí 

Zastupitelstvem Obce Nekoř budou odvoláni z funkce ředitelé zanikajících organizací a zároveň 

bude vypsán konkurz na ředitele nově zřízené příspěvkové organizace.  

Majetek 

Veškerý movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví Obce Nekoř, který mají svěřen k hospodaření 

zanikající organizace, bude svěřen ke dni 1. 1. 2020 k hospodaření nově zřízené příspěvkové 

organizaci. 

Nová organizace převezme veškeré závazky a pohledávky zanikajících organizací včetně fondů 

(rezervního, investičního a fondu odměn). Veškerá práva těchto organizací, pokud nejsou řešena 

jiným právním předpisem (autorská práva) a nebo samostatným bodem v důvodové zprávě, rovněž 

přecházejí na novou organizaci. 

      

Usnesení 3c/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř zřizuje  k 1. 1. 2020  příspěvkovou organizaci  

Obce Nekoř  s názvem „Mateřská škola a základní škola  Josefa Luxe Nekoř“, Nekoř 143, 561 63 

Nekoř  a schvaluje 

a) zřizovací listinu „Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 561 63 

Nekoř,  příspěvkové organizace obce Nekoř,  

b) k 31. 12. 2019  zánik Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 Nekoř, 

IČ: 75016907, příspěvkové organizace Obce Nekoř  

c) k 31. 12. 2019  zánik Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, 

IČ: 75016982, příspěvkové organizace Obce Nekoř  

 

Odůvodnění: V případě splynutí dochází ke zřízení nové příspěvkové organizace ze strany Obce 

Nekoř. Po zřízení příspěvkové organizace Obcí Nekoř bude požádáno o přidělení IČ, dojde k zápisu 
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organizace do obchodního rejstříku a rejstříku škol a školských zařízení a následně bude tato 

skutečnost oznámena Ústřednímu věstníku ČR a dalším institucím.  

Se schválením  zřízení nové příspěvkové organizace vydá zřizovatel o jejím vzniku zřizovací 

listinu, která musí obsahovat náležitosti uvedené v § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ve zřizovací listině se rovněž vymezuje nemovitý 

majetek, který bude nástupnické organizaci od 1. 1. 2020 svěřen k hospodaření.  

Splynutím dochází k zániku Mateřské školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí,  Nekoř 308, 561 63 

Nekoř, IČ: 75016907 a Základní školy Nekoř, okres Ústí nad Orlicí, Nekoř 143, 561 63 Nekoř, IČ: 

75016982,. 

 

Usnesení 3d/V-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř ukládá 

 Starostovi  zabezpečit splnění oznamovací povinnosti vůči Ústřednímu věstníku ČR a Českému 

statistickému úřadu    

 Starostovi a místostarostce  - zabezpečit promítnutí změn souvisejících se sloučením 

příspěvkových organizací do rejstříku škol a školských zařízení 

  zabezpečit zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku 

 podat žádost o přidělení IČ „Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 

561 63 Nekoř  

 

Příloha č. 1: 

Zřizovací listina Mateřské školy a základní školy  Josefa Luxe Nekoř“,  Nekoř 143, 561 63 Nekoř 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3b,c,d/V– 2019  bylo schváleno. 

 

Manuál obsluhy technologií  a stavby MŠ – dopracovat místostarostka,  

doplnění nábytku  - zajištění   návrhů – výkres  - místostarostka 

Náklady ZŠ a MŠ s související se stavbou,  které nejsou v rozpočtu – do příště  k RZ - místostarostka 

Osázení truhlíků ???:    

 

4. Různé 

4.1. Žádosti o příspěvek  

Starostou předloženo několik žádostí o  příspěvek  obce  k zajištění provozu sociálních a neziskových 

subjektů: Oblastní charity, Českého červeného kříže, DD Ústí n. Orlicí, USP Žampach, Linky bezpečí.  

 Navrhl projednat při úpravě rozpočtu po obdržení dotace za   II. etapu výstavby MŠ  

Usnesení 4a/V-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  obdržené žádosti 

 Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4a/V– 2019  bylo schváleno. 

 

4.2. Motosraz 

Usnesení 4b/V-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  na žádost motoklubu RIO BIKERS souhlasí s 

uzavřením části silnice Nekoř – Pastviny III/31216 u autokempu AMK Žamberk a s vedením 

objízdné trasy po MK obce Nekoř dne 29.6.2019 od 15,10 do 16,10 hod.. 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4b/V– 2019  bylo schváleno. 

 

Termíny:  

gratulace 

příští jednání 24.6.2019 

vítání občánků – prozatím málo dětí nově narozených – termín září 2019 

9.7.2019 – 9,00 návštěva hejtmana PK 

Podzimní divadlo – Divadelní spolek Bouda Těchonín -  termín 9.11.2019 

 

Návrhy a připomínky  

D. Matyáš 

- kůrovce v Kulturce -  reakce starosty – řešeno ve spolupráci s lesním správcem 

M. Faltusová 

- díry ve vozovce  ve Studenecké zátoce 
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F. Mikyska 

- parkování u MŠ – řešit nebezpečnou  část při  výjezdu z KM od Šedivce   

B. Bezstarosti 

- poškozený plot u bývalé MŠ 

- CVAN – iniciativa TJ Sokol – setkat se na místě a řešit opravy a údržbu 

- vysavač – vyfoukat – vysát  listí a  plody  stromů  z víceúčelového hřiště, odstranit vykukující 

černé nitě z lajnování 

- zimní vytápění  sálu KD pro stolní tenis 

P. Koblížek 

- průlezka loď u MŠ -  nabobtnaná překližka  -   reakce místostarostky – projektant připravuje 

podklady k reklamaci   

 - plán rozvoje obce  - podklady do 19.6. 

J. Malý 

- možnost čerpání dotací na oplocenky – připraví podklady 

- správce myslivecké chaty – Karel Kosek 

J. Kubíčková Berková 

- k nové  MŠ – přesun herních prvků od  staré MŠ – skluzavka a raketa -   

- stavba roku – starosta dodat součet nákladů 

J. Lehký 

- u cesty u čp. 150 - kůly  

- cedule před mostem „projíždíte stavbou“ – reakce J. Malého – musí být do doby kolaudace 

stavby  

- posun značky začátek obce na Vejrově – k výjezdu z nového zastavitelného prostoru 

M. Krejsa 

- vyjádřil souhlas s posunutím značky začátek obce na Vejrově 

- úklid a úpravy prostoru a terénu  kolem ZŠ  u jídelny  a MŠ – dotaz zda byly součástí projektu 

- průlezka loď  u MŠ – byla součástí projektu?  

- Zápach z kuchyně  je cítit v šatně  ZŠ 

- Tepelné čerpadlo – byl součástí rozmrazovací kabel  u výparníku?  

- Zastávka u MŠ a ZŠ – schází 

- Předán materiál k zimní údržby – k nahlédnutí u starosty 

- Složení komise pro  výchovu a vzdělání – proč není členem nikdo z učitelů – upřesní se na příští 

školské radě 

- domnívá se, že místostarostka a předsedkyně SK  je při zpracování  studie zastavitelnosti ve střetu 

zájmů ve vztahu k firmě Molo architekti 

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

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30.5.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Ing. Jana Kubíčková Berková 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


