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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 VI/2019, 

konaného dne 24. června 2019 od 18:00 hod.  v  zasedací místnosti OÚ Nekoř 
 

Přítomni:,  Bc. Milada Faltusová (od bodu 3), Ing. Jiří Malý, Dušan Matyáš DiS,  Ing. Filip 

Mikyska,(od bodu 1),  Petr Koblížek, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří 

Pomikálek,  

Omluven: Bohuslav Bezstarosti  

Zapisovatel: Dušan Matyáš DiS,   

Ověřovatelé:  Ing. Jiří Malý, Petr Koblížek 

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

 

Usnesení 1a/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 24.6. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Záměr převodu p.p.č. 1941/5 a 1942/10 

2.2. Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1 

2.3. Záměr prodeje  části p.p.č. 2995 

2.4. Záměr prodeje  části p.p.č. 3514/1 

2.5. Smlouva o třídění odpadů Ekola  

2.6. Záměr prodeje   p.p.č. 3060/3 a části p.p.č. 471/3 

2.7. Překop Troníčkovi 

3. ZŠ a MŠ Nekoř 

3.1. Slučování školských subjektů 

3.2. Vyhlášení konkurzu na  ředitele školského subjektu vzniklého splynutím 

4. OZV 1-2019 – koeficient daň z nemovitostí 

5.  Finanční záležitosti 

5.1. Závěrečný účet  obce 2018 

5.2. Rozpočtová změna   

6. Různé 

6.1.  Informace o vytříděných odpadech EKO-KOM  

6.2. Tekoucí voda z mostu 

6.3.  PROGRAM ROZVOJE OBCE NEKOŘ 

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

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 "Novostavba   MŠ, ..." : 

- Herní prvky – řešení nedostatků - místostarotka 

- Klika dvířek vyměněna,  bedna na hračky upravena,  zavírání, vnitřní příčky, květináče  zasázeny,  

 Komunikace k Sobkovicím – dokončena,   fi. Klas  Nekoř a.s. financovala opravu  komunikace  

od horní zastávky k  Studenému 

 K- energo – NN po Údolí – přikládání kabelu VO, příprava patek na světla – obecní 

zaměstnanci  - jednání s rekreanty o místech  umístní lamp VO…. - 27 6. vypnutí el. energie  

celá obec, 11.7. Údolí 

 Volby EP – poděkování volební komisi. 

 Akce v obci: Rozloučení s předškoláky – akce  MŠ, Čteme si a tvoříme, dětský den (stánek 

EKO-KOM Tonda Obal) – poděkování spolkům, Rybářský táborák 

 GP  pro vyměření  pozemků u  čp. 231 Vejrov a  u čp. 217  

 Cesta u Šejvlů – zaměřena  -  nyní jednání o  majetkoprávním vypořádání  

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz
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 Doměřování cesty u čp. 101   k  čp. 99   

 Doměřen začátek  cesty od  čp. 27    k Lesejčku –  pro majetkoprávní vypořádání 

 Horní křižovatka  Nekoř  - doměřování + dělní pozemků – SUS, UZSVM,…. 

 Les -   Pustinky dřevo  odstraněno, nyní pomalu Kulturka,  nakoupeny zejdy na koly 

k vysázeným  stromkům 

 Sezení u KD dokončeno 

 Novými prkny obkládáno oplocení víceúčelové hřiště 

 Instalace nových laviček 

 Zaměstnanci  - SDN -  sečení, hřiště Bredůvka, hřiště u školky, hřbitov  a další plochy, zastávky, 

pravidelný odvoz odpadů, tráva u chodníků, prořez cesty k PP, zalévání  pelargonií a květináčů 

u MŠ,   

 Jednání starosty na KÚ PK – žádost  zásahové oděvy, žádost lesy, konzultace splynutí  škol,  

 Jednání s chataři – zabraná cesta u Wericha  

 Kontrola PK – prodloužení  provozu SDN na 4 roky – kalibrace váhy,  nutno  požádat o 

doplnění  provozního řádu  o odpady: okna, polystyren,  navýšení kapacity SDN, jednání Ekola 

– nová smlouva, jednání s EKO-KOM   –Tonda Obal byl na dětský den 

 Valná hromada VAK – 20.6. – snaha drobných akcionářů zdržovací taktikou  vynutit vyplacení 

podílu na zisku a rezerv z předchozích let určených na kofinancování nových projektů  

 Školení povodňových komisí – ŽBK – na podzim  povodňové cvičení kraje… 

 Socha  sv. Jana – po opravě mostu umístěna zpět 

 Seřízení oken KD 

 oprava plotu u e.č. 91 – spadlá větev dubu z obecního lesa 

 Oprava a vyčištění ČOV 

 Jednání SÚS – zimní údržba 

 29.5. jednání spolků 

 13.6. kontrolní komise 

 21.6. kontrola  vyúčtování kroužků ZŠ 

 24.6. oprava světel, sečení příkopů 

 Umyté mantinely  propláchlé kanály CVAN – poděkování SDH Nekoř  

 

Činnost úřadu:  

Eurovolby – průběh,  archivace 

OBNE 241-2019 Obec Nekoř - žádost o přezkum hospodaření 

Podepsána smlouva POV – zaslána PK 

OBNE 242-2019 Souhlas s objízdnou trasou motosraz 2019 

OBNE 251-2019 žádost soudu  podání zprávy na vyžádanou osobu 

OBNE 252-2019 Stav válečných hrobů Nekoř 

Žádost umístění kabel most 

 

Vyvěšeno:  

Záměr PK – darování pozemků obci 

Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření Obce Nekoř  2019 

Závěrečný účet obce +  Zápis z  kontroly hospodaření  obce PK 

Závěrečný účet Orlicko +  Zápis z  kontroly hospodaření  Orlicko 

Rozhodnutí o uzavírce motosraz 29.6. 

 

činnost SK:  

zaslán  zápis SK  -  starosta  - žádost o opravu zápisu – o účasti  

Kontrola zápisu z minulého jednání a návrhů a připomínek z minulých jednání    

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

nedostatků  do 5.5.2019,  - není - položkový rozpočet – připravit k soutěži   - do příštího jednání 

OZ – místostarostka !!! – léto – září - soutěž 
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- Umístění korkových  nástěnek v KD - do 3/2019 – SK ?? – místostarostka – po jednání SK bude 

realizováno – během září 

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

jednání SK bude realizováno během září 
- Terasa u restaurace KD  - sezení  hotovo 

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

mezi novou školkou a čp. 145 - trvá 

- Lavičky u zastávky u školy – instalovány 

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

k jednání s majitelem 

- Obecní zaměstnanec – nastoupil  

- Dovybavení MŠ sanitárním vybavením   - místostarostka - MŠ objednala,  není ještě namontováno   

- Prostor před ZŠ z hlediska bezpečnosti  - řešit koncepčně  

- Parkování před  MŠ – zda by nešlo parkovat  před školou u tělocvičny  - problém s výjezdem – 

umístit zrcadlo-  majitel M. Lux souhlasí  -  kameny  u MŠ budou instalovány  

- Opravit opory u stromků výsadeb u cest –  brigádnící  přes prázdniny– koly nařezány – 

ohoblovat, natřít 

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

úklidu – konzultace SÚS,  slíbili zaslat konečnou odpověď  

- Osázení kontejnerů před MŠ  -  osázeno, doplnit folii 

- Zeď u KD –   řešit vlastními zaměstnanci 

- 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  - přípraveno – zítra instalováno 

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

- Seřízení oken  na  sále KD není stále hotovo  - provedeno 

- Zatékání  do skladu s čerpadlem CVAN  - prověřit 

- Osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  -  byla osečena – místostarostka ????  

- Obnovit  vodorovné dopravní značení  –předána připomínka SUS 

- Plůtek kolem hřiště na Bredůvce – habr  - sazenice zamluveny – zasazeny mimo vedra 

B. Bezstarosti - - pošle návrh obměny značek po obci  -  

- Výmoly  na staré cestě na Vejrově  -  částečně opraveny  - dokončit 
- Blikající světlo u  Páchovi (čp 237) na Bredůvce – opraveno 

 

Návrh a připomínky z jednání V-2019 

D. Matyáš - kůrovec v Kulturce -  již vykáceno 

L. Faltusová- díry ve vozovce  ve Studenecké zátoce – objednána celoplošná výsprava SÚS 

F. Mikyska -  parkování u MŠ – řešit nebezpečnou  část při  výjezdu z KM od Šedivce  dáme 

kameny 

B. Bezstarosti 
- poškozený plot u bývalé MŠ – VII-VIII/2019 

- CVAN – iniciativa TJ Sokol – sekat se na místě a řešit opravy a údržbu – termín ??? 

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

z hasičského auta, odstranit vykukující černé nitě z lajnování - odstraněno 

- zimní vytápění  sálu KD pro stolní tenis - dořešit 

P. Koblížek 
- průlezka loď u MŠ -  nabobtnaná překližka -   řeší místostarostka  

 - plán rozvoje obce  - podklady do 19.6. 

J. Malý 
- možnost čerpání dotací na oplocenky – připraví podklady – žádost podána 

- správce myslivecké chaty – Karel Kosek 

J. Kubíčková Berková 
- k nové  MŠ – přesun herních prvků od  staré MŠ – skluzavka a raketa -  VII-VIII/2019-  

 - stavba roku – žádost zpracovávána  
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J. Lehký 
- u cesty u čp. 150 - kůly  - majitelé si nechali  zaměřit parcelu, obec   zaměření neodsouhlasila 

bez dořešení celého prostoru, budou stavět ohradu proti vnikání ovcí ze sousední pastviny 

- 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 – řešit na  

místě , např. při výjezdu SK 

 

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 – 

odpovězeno na místě  - ne 

- průlezka loď  u MŠ – byla součástí projektu?  ano 

- Zápach z kuchyně  je cítit v šatně  ZŠ – řešeno  s zaměstnanci jídelny – nutno zavírat  dveře do 

šatny a dveře  nad schodištěm – je propojeno  s výdejnou jídel,  je sice zavírač, ale stále otevřeno 

- Tepelné čerpadlo – byl součástí rozmrazovací kabel  u výparníku? ne 

- Zastávka u MŠ a ZŠ – schází čekárna 

- Předán materiál k zimní údržby – k nahlédnutí u starosty – rozesláno zastupitelům 

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

ŠR – deleguje zástupce pedagogů 

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

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

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

částečně ve zpravodaji 5/2015, po obdržení  konečné částky dotace materiál zpracujeme 

 

Připomínky k zápisu nikdo ze zastupitelů nezaslal 

 

Usnesení 1b/IV-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis V-2019 z 20.5.2019 

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

 

 

2. Majetkové smluvní záležitosti 

2.1. Záměr převodu p.p.č. 1941/5 a 1942/10 

Starostou předložen návrh záměru obce dokončení vypořádání majetkoprávních poměrů u zastávky u 

náměstíčka –pozemků pod silnicí III. tř., Pardubický kraj již bezúplatně převedl pozemky pod 

chodníky na obec Nekoř.  

USNESENÍ 2a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr bezúplatně převést  - darovat  

pozemky p.p.č 1941/5 jiná plocha, ostatní plocha  o výměře 37 m
2
,
a 
nově označený pozemek p.p.č 

1942/10 zahrada  o výměře 13 m
2
, který byl oddělen geometrickým plánem  č. 979-95/2016 

z pozemku označeného jako p.p.č. 1942/1 zahrada, obec a katastrální území Nekoř, okres Ústí nad 

Orlicí, se všemi  součástmi a příslušenstvím  z vlastnictví Obce Nekoř do  vlastnictví Pardubického 

kraje, hospodaření Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

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

 

2.2. Záměr prodeje  části p.p.č. 3088/1 

Starostou na základě předchozích usnesení předložen návrh záměru obce k vypořádání 

majetkoprávních vztahů 

Usnesení 2b/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 3088/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace ( GP č. 1071-336/2019 ze dne 24.5.2019 označenou  jako p.p.č. 

3088/3) o výměře 68 m
2
  a st.p.č. 640/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m

2
, obec a 

katastrální území Nekoř  k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětných pozemcích 

Výsledek hlasování:  Pro 7  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2b/VI– 2019  bylo schváleno. 
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2.3. Záměr prodeje  části p.p.č. 2995 

Starostou na základě předchozích usnesení předložen návrh záměru obce k vypořádání 

majetkoprávních vztahů 

Usnesení 2c/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat  část p.p.č. 2995 ostatní 

plocha, ostatní komunikace ( GP č. 1071-370/2019 ze dne 24.5.2019 označena jako p.p.č. 2995/2) 

o výměře 73 m
2
 obec a katastrální území Nekoř k vypořádání majetkoprávních vztahů na 

předmětném pozemku 

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

 

2.4. Záměr prodeje  části p.p.č. 3514/1 

Starostou předložen návrh záměru obce 

Usnesení 2d/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat realizací stavby „VD 

Pastviny, rekonstrukce koruny hráze“   trvale dotčenou část p.p.č 3514/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace  dle  smlouvy o právu provést stavbu ze dne 2.8.2017.  Po vyhotovení příslušného GP 

pověřuje starostu zpracovat a vyvěsit příslušný záměr prodeje.  

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

 

2.5. Smlouva o třídění odpadů Ekola  

Usnesení 2e/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu  č. 4991001690  a smlouvu č.   

4991000504  na zajištění přepravy,  využití či odstranění odpadů  ve vlastnictví odběratele, 

realizace služeb v oblasti odpadového hospodářství atd. ze Sběrného dvora Nekoř a z obce Nekoř  

s firmou Ekola České Libchavy s.r.o.   

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

 

2.6. Záměr prodeje   p.p.č. 3060/3 a části p.p.č. 471/3 

Starostou předložen výsledek  jednání s majiteli e.č. 144 a  jejich žádost včetně posudku znalce  

Usnesení 2f/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat část p.p.č. 471/3 TTP o 

výměře 479 m
2
  upravenou

 
dle

 
GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018  a p.p.č., 3060/3 o výměře 143 

m
2
  ostatní plocha, ostatní komunikace  a záměr koupit p.p.č. 3060/6, 3060/7, 3060/8, 3060/9 a 

p.p.č. 3060/11 upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018, vše ostatní plocha, ostatní 

komunikace   k majetkoprávnímu vypořádání  situace  místní komunikace a  přilehlých pozemků 

u objektu č.e. 144. Cena stanovena dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19. Pověřuje starostu 

vyhlášením záměru prodeje.    

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

 

2.7. Překop Troníčkovi 

Předložena žádost o umístění přípojky vody do místní komunikace a  veřejně přístupné účelové 

komunikace 

Usnesení 2g/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje umístění vodovodní přípojky  do p.p.č. 

791/2 a 3108/3 a 3076/1 za  podmínky uzavření smlouvy o  budoucí smlouvě o věcném břemeni na 

dotčených pozemcích  a za podmínek překopu komunikace na p.p.č. 3076/1: uvedení  p.p.č. 3076/1 

do původního stavu uhutněním a dobetonováním živičného povrchu, oznámení o započetí 

výkopových prací OÚ Nekoř, zabezpečení výkopu proti pádu osob a  jeho označení výstražným 

světlem v noci a za snížené viditelnosti. Přípojka vody bude v předepsané hloubce a opatřena 

výstražnou fólií. Žadatel zajistí a uhradí náklady spojené se zaměřením a vkladem věcného 

břemene do katastru nemovitostí na všech dotčených pozemcích. 

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

 

Pronájem bytu č.p. 330 

Návrh doplnit do podmínek smlouvy  pravidelnou údržbu celé chodby využívanou  nájemníky a  

zimní údržbu sněhu před vchodem. Starosta pověřen  zveřejněním záměru a uzavřením smlouvy  
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Další žádost o přístup přes  pozemky  Petrova palouku -  k  zastavitelná ploše – objekt bez čp.  –  

řešit na příštím jednání OZ 

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř.  

3.1.  Slučování školských subjektů 

Předložen  zápis  Školské rady s  žádostí  o odložení slučování školských subjektů a  provedení 

ankety mezi rodiči o tomto  aktu. Diskuse mezi zastupiteli a členkou ŠR M. Malou -  plusy a mínusy 

sloučení – předložen  shrnující materiál, bude zaslán ŠR, M. Malá vyjádřila názor, že o rozhodování 

o sloučení má rozhodovat ZO a ne rodiče v anketě 

 

Usnesení 3a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí   návrh ŠR konané dne 13.6.2019 

 

Usnesení 3b/VI-2019:  Zastupitelstvo  trvá na usneseních  3b/II-2019 ze dne 11.3.2019   a  

usnesení č. 3b,c,d/V– 2019   ze dne 20.5.2019 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3a,b/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

Předložen návrh ŠR na doplnění  komise pro výchovu a vzdělávání 

Usnesení 3c/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř na základě doporučení školské rady  jmenuje 

členem  komise pro výchovu a vzdělání PaedDr. Petra Boušku.  

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1  Usnesení č. 3c/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

 Informace  starosty o kontrole využití financí na  kroužky ZŠ Nekoř  

 

3.2. Vyhlášení konkurzu na  ředitele školského subjektu vzniklého splynutím 

Usnesení 3d/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř v návaznosti na předchozí usnesení  ukládá 

starostovi vyhlásit v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 

54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů, K O N K U R S  na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy a základní 

školy Josefa Luxe Nekoř zřizované od 1.1.2020,  
Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0  

 

Návrhy n členy  výběrové komise za zřizovatele – členové školské rady  za OZ se zřekli z důvodů, 

že  v komisi nebude nikdo další za školskou radu a pedagogy  

Usnesení 3e/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř navrhuje členy výběrové komise: starostu J. 

Pomikálka  a  P. Koblížka   
  Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 Usnesení č. 3e/VI– 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 ZŠ  MŠ -  do příště  k přípravě 

rozpočtového opatření.   

 

4. OZV 1-2019 – koeficient daň z nemovitostí 

Předloženo starostou 

Usnesení 4a/VI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje OZV  č. 1/2019 O stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4a/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

5 Finanční záležitosti 

5.1. Závěrečný účet  obce 2018 

Dokumenty  k účetní  uzávěrce obce předloženy starostou, okomentovány  účetní obce 

Usnesení 5a/VI-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Nekoř a závěrečný 

účet obce za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nekoř  za rok 

2018 -  bez výhrad 
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Usnesení 5b/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku ZŠ Nekoř za rok 2018 

s výsledkem hospodaření  27.751,44 Kč a  schvaluje  jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. 

prostředky  budou použity k financování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ  

 

Usnesení 5c/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku MŠ Nekoř za rok 2018 

s výsledkem hospodaření  31.573,41 Kč a schvaluje  jeho rozdělení do rezervního fondu. Tyto fin. 

prostředky  budou použity k financování režijních nákladů spojených s Novostavbou MŠ 

 

Usnesení 5d/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje účetní závěrku obce Nekoř za rok 2018 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5a,b,c,d/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

5.2. Rozpočtová změna   

Žádost SDH Nekoř o příspěvek na oslavy  145 let sboru 

Usnesení 5e/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje příspěvek 10.000 Kč na  oslavy  145 let 

sboru, řešit úhradou části faktury za reklamní předměty  

Usnesení 5f/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje RO č. 5 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5e,f/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

6. Různé  

6.1. Informace o vytříděných odpadech EKO-KOM 

Usnesení 6a/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí předložené informace  
Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6a/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

6.2. Tekoucí voda z mostu 

Žádost R. Kunce o řešení situace s tekoucí vodou z komunikace mostu + fotografie 

Usnesení 6b/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje starostu situaci s tekoucí vodou z mostu 

řešit umístěním kovové svoznice do asfaltu komunikace.  Požádat  SÚS o zahloubení kanálku s 

mříží 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6b/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

6.3. PROGRAM ROZVOJE OBCE NEKOŘ 

Pracovní jednání k tématu 29.7.2019 , řešit a příštím  jednání OZ – 19.8.2019 

 

Oprava komunikace od náměstíčka k prodejně Konzum a úprava asfaltu u MŠ  

Předložena nabídka firmy Strabag 

Usnesení 6c/VI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy 

Strabag ze dne 17.6.2019  
Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6c/VI– 2019  bylo schváleno. 

 

Informace  starosty o projektu Orlicka s nabíječkami elektrokol – pro nejasné podmínky  provozu se 

obec se prozatím nepřipojí  

Pozemky  k výstavbě DPS – stavební komise  navrhnout varianty 

Zimní údržba – informace starosty o jednání se SÚS na základě dopisu M. Krejsy – čeká se na 

oficielní odpověď 

 

Termíny:  

gratulace 

příští jednání  - pracovní 29.7. od 18 hodin, řádné 19.8.2019 

9.7.2019 – 9,00 návštěva hejtmana PK 

Podzimní divadlo – Divadelní spolek Bouda Těchonín -  termín 9.11.2019 

 

Návrhy a připomínky  

J. Lehký 

- úklid úžlabí,  dlažby, obrubníků a železa  uloženého za obecním úřadem  
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- stížnost na hluk po 10 hodině při oslavě v KD 

J. Kubíčková Berková 

- uklidit koly umístěné před garáží obce    

- informace o navýšení pojistné smlouvy objektu ZŠ a novostavby MŠ – připravuje se smlouva 

J. Malý 

- možnost směny cesty do Studence od  Studenecké zátoky s LČR   

M. Faltusová 

- lavička k zastávce u  křižovatky na hrázi 

- plán akcí v obci přes prázdniny – vypracuje, starosta pověsí na plakátice 

F. Mikyska 

- defibrilátor ve vybavení obce či  zásahového vozidla SDH   

P. Koblížek 

- dlouhodobě řešit  údržbáře MŠ   

D. Matyáš 

- oprýskaná značka obec Nekoř ve Studenecké zátoce 

- dosypat krajnice u nové cesty k Sobkovicím 

Starosta   

Místostarostka poslat fotky hráze Pastvinské přehrady z  dronu  

 

Zápis byl vyhotoven dne: 4.7.2019 

Zapisovatel: D. Matyáš 

Ověřovatelé:  Ing. Jiří Malý, Petr Koblížek 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


