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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 VII/2019, 

konaného dne 19. srpna 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. Filip Mikyska, Ing. Jana Kubíčková Berková 

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

 

Usnesení 1a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 19.8. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Převod  p.p.č. 1941/5 a 1942/10 

2.2. Prodej  části p.p.č. 3088/1 

2.3. Prodej  části p.p.č. 2995 

2.4. Prodej   p.p.č. 3060/3 a části p.p.č. 471/3 

2.5. Záměr odkupu 1341/1 

2.6. Záměr  prodeje 3146 a  odkupu 370/2 

2.7. Přístup na p.p.č. 777/4 a 781/6 

3. ZŠ a MŠ Nekoř 

4. Opravy komunikací 

5. Finanční záležitosti 

5.1. Rozpočtová změna 

6. Různé 

6.1. Zpráva kontrolního výboru 

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

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 "Novostavba   MŠ, ..." : 

- Zakončení školního roku  v prostoru amfiteátru mezi ZŠ a MŠ 

- Herní prvky –  - úprava hradu, výměna  skluzavky – přesun níže,  kde  bude vhodnější dopadiště 

- Odvoz materiálu ze hřiště u školy, spálení dřeva, navezena hlína, dosypání a dosetí, odkop u lodi,  

nátěr branky k školnímu  hřišti 

-   Zasázené květináče  vyskládány kameny,  instalován  regál do venkovního skladu pod schody 

- Přihláška do soutěže Stavba roku PK podána, návštěva  hodnotící komise v objektu, – možnost 

hlasování  veřejnosti od 1.8. do 15.9.2019 na internetových stránkách,  

- Vyhlášení konkurzu na ředitele splynutých školských subjektů, žádost PK a ČSI o členy 

konkurzní komise – jejich jmenování,  první jednání 5.9.2019,  inzerce  v Orlickém  deníku 

 Místní komunikace  v obci - výsprava emulzí + zametení – SÚS, celoplošná výsprava  

obalovanou asfaltovou směsí v Studenecké zátoce 

 NN po Údolí –  dokončeno přikládání kabelu VO, instalace světel, propojení, propojení na další 

vedení k Povodí Labe, zkouška, revize,  žádost o nové přípojné místo – schválena, vývod ČEZ  

Distribuce provedl, nyní  jednání o smlouvě o připojení s dodavatelem  el. en. ; instalována dřevěná  

zábrana  na mostku pod  kapličkou v Údolí 

 Instalace  3 sloupů  na cestě ke mlýnu – 20.8. naplánováno  natahování kabelu a instalace světel a 

prořez větví  z plošiny  

 Oprava světel 

http://www.nekor.cz/
mailto:ounekor@orlicko.cz
mailto:starosta.nekor@orlicko.cz
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 Akce v obci: Koncert  na CVAN a šachový turnaj,  Nekořský špacír, Pouť, oslavy 145. let SDH, 

Myslivecké hody, chystá se Den otevřených dveří  v líhni -  rybáři, Pohádková cesta  

  Připravovány geometrické plány   po vyměření   silnice   u mostu  od čp. 101, 246   k čp.  99– 

cesta k Netušilom, dále GP -  cesta u  čp. 160, GP  cesta od   čp. 27  k Lesejčku, naproti čp. 215    

 Pro majetkoprávní vypořádání dle výše uvedených GP  podána žádost o stanovisko na Odbor 

územního plánování MěÚ Žamberk k žádosti o dělení pozemků a k přípravě  záměrů prodeje a 

odkupu 

 Les -   Pustinky–  doplněny koly k vysázeným  stromkům,  probíhá vyžínání pasek,  dotěžení 

kalamitního dřeva Kulturka, koly k nové oplocence na Kulturku    - špice +  nátěr, rozřezány zejdy  

na koly k nově vysazovaným  stromkům 

 Pořezání dřeva u čp. 286  – pro topení v ordinaci, narovnání do sklepa 

 Koly k výsadbám ovocných stromků – dokončeny, natřeny, natřeny špice,  instalovány 

 Dokončeno obložení  prkny oplocení víceúčelové hřiště, nátěry sloupů, nátěry plotu u  

asfaltového hřiště 

 Instalace nové  lavičky na zastávce  na Vejrově,  koš u školy 

 Natěry kolů  dopravních značek, poškozené  a staré značky vyměněny 

 Zaměstnanci  a brigádníci –  obsluha SDN, sečení travnaté plochy, hřiště Bredůvka,  hřbitov,  

zastávky a další plochy, odvoz odpadů,  odstraňována tráva u chodníků,  zalévání   pelargonií u 

zastávek  a výsadby u MŠ, rovnání stolů a židlí KD, koly ke stromkům, probírka  zeleně  u KD,  

 Jednání  starosty  na krajském úřadě PK –splynutí  škol, konkurz, doplnění  dokladů k dotaci na 

lesy – poděkování Jiřímu  Malému 

 Kontrola EKO-KOM  - 31.7.2019 - smlouvy, vykazování, nádoby, zápis 

  Žádost  PK o  navýšení  kapacity SDN  z 30 na 75t,  doplnění  odpadu -  okna, polystyren,  

 Příprava   PD zastávky u továrny –  pro studii proveditelnosti  zadáno  a realizováno měření 

dopravy  

 Petrův palouk – řešení  průsaku vody z vrtu – vykopání, oprava kohoutu 

 Nové cedule  k místům odkládání trávy a větví 

 STK hasičské auto, fabie 

 Přezkum hospodaření – 4.9.2019 

 Uzavírka 1/11Šedivec - Bredůvka – sprint motocyklů  - 1.9.2019 

 

Činnost úřadu:  

OBNE 284-2019 souhlas tábor Nekoř 

OBNE 307-2019   vyjádření k žádosti o přijetí do DPS  

OBNE 320-2019  žádost o sdělení informací (využíváme dotací, připravována akce k dotacím) 

OBNE 327-2019 žádost soudu  podání zprávy na vyžádanou osobu 

OBNE 346-2019 Součinnost střet zájmů Nekoř 

Žádost obce Nekoř  -  MAS Orlicko - Výměna vrat hasičské zbrojnice 

Žádost obce Nekoř PK  -  umístění radaru Bredůvka 

Žádost obce Nekoř PK  -  rozšíření kapacity SDN 

Vyhlášení konkurzu, vyžádání  členů konkurzní komise, jmenování členů konkurzní komise 

OBNE 337-2019 Výzva k odstranění vady v záruční době 

Korespondence kolem   výkonu  OPP   

Žádosti o dělení  pozemků stavební úřad, žádosti REUP o vyjádření k dělení,  

 

Vyvěšeno:  

Vyhláška  OZV 1-2019 koeficient daň nemovitosti  

Záměr PK – darování pozemků obci 

Veřejné vyhlášky č.  4-7/2019 -  záměry prodeje, převodu 

Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření Orlicko  2019 

Rozhodnutí o uzavírce motosraz 

Vyhlášení konkurzu ředitel/ka  MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje PK 

Oznámení o projednání návrhu zprávy uplatňování UP Letohrad, Mistrovice 
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činnost SK:  

zápis  z jednání SK, informace  místostarostky 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání a úkolů z předchozích 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  - TRVÁ!!! 

- 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 

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

mezi novou školkou a čp. 145 - trvá 

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

k jednání s majitelem–  

Dovybavení MŠ sanitárním vybavením   - namontováno   

- Prostor před ZŠ z hlediska bezpečnosti  - řešit koncepčně  

- Parkování před  MŠ –parkovat  před školou u tělocvičny  - problém s výjezdem – instalovat 

zrcadlo-  majitel protější  nemovitosti M. Lux souhlasí,   kameny u odstavené plochy u MŠ  

budou instalovány  

- Opravit opory u stromků výsadeb u cest –  dokončeno 

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

úklidu – konzultace SÚS,  slíbili zaslat konečnou odpověď  

- Osázení kontejnerů před MŠ  -  dokončeno 
- Zeď u KD –  bude opravena vlastními silami –  příprava nahašením vápna  

- Úklid kolem školy po stavbě  - dokončeno – zbývají terénní úpravy –domluveno s Klas Nekoř  

- Ohrazení doskočiště  prolézaček v parku   -  instalováno 

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

- Zatékání  do skladu s čerpadlem CVAN  - prověřit – TJ Sokol 

- Osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  -  byla  několikrát osečena – 

místostarostka ????  

- Obnovit  vodorovné dopravní značení  –SUS provedla  

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

- B. Bezstarosti - - pošle návrh obměny značek po obci  - zatím nic neposláno 

- Výmoly  na staré cestě na Vejrově  -  - částečně opraveny  - dokončit 

 - Díry ve vozovce  ve Studenecké zátoce – vyřešeno celoplošnou výspravou SÚS 

- parkování u MŠ – řešit nebezpečnou  část při  výjezdu z KM od Šedivce  bude ohrazeno kameny 
- poškozený plot u bývalé MŠ – bude opraven zaměstnanci – 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 -  odstraníme další vykukující 

- Zimní vytápění  sálu KD pro stolní tenis – dořešit TJ Sokol 

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

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

- k Nové  MŠ  přesun herních prvků od  staré MŠ – skluzavka a raketa -   - místo stanoveno - 

VIII/2019-   

- Stavba roku – přihláška podána 

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

předmětem jednání SK, obdržena petice 

 

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

šatny a dveře  nad schodištěm – je propojeno  s výdejnou jídel, je sice zavírač, ale stále otevřeno 
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- Zastávka u MŠ a ZŠ – schází čekárna??? 

- Předán materiál připomnek  k zimní údržbě – k nahlédnutí u starosty – rozesláno zastupitelům 

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

– zvolen ředitel ZŠ 

- 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 zpravopdaji 5/2015, po obdržení  konečné částky dotace materiál zpracujeme – úkol trvá 

 

Návrh a připomínky z jednání VI-2019 

J. Lehký 
- úklid úžlabí,  dlažby, obrubníků a železa  uloženého za obecním úřadem  - během  září 

- stížnost na hluk po 10 hodině při oslavě v KD – provozovatel KD se omluvil poškozené 

J. Kubíčková Berková 
- uklidit koly umístěné před garáží obce -  koly dokončeny a uskladněny za garáží 

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

???? – místostarostka  - řešit pojištění oken – připravit  stávající pojistnou událost – prasklé okno  

J. Malý 
- možnost směny cesty do Studence od  Studenecké zátoky s LČR   - dnes  na programu jednání  

M. Faltusová 
- lavička k zastávce u  křižovatky na hrázi - instalována 

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

F. Mikyska 
- defibrilátor ve vybavení obce či  zásahového vozidla SDH   ???? možnost dotace – jednat s HZS 

P. Koblížek 
- dlouhodobě řešit  údržbáře MŠ   - trvá – řešit nový ředitel  školského zařízení 

D. Matyáš 
- oprýskaná značka obec Nekoř ve Studenecké zátoce –objednat značku - starosta 

- dosypat krajnice u nové cesty k Sobkovicím ???? prověřit s B. Bezstarosti 

Starosta   
Místostarostka poslat fotky hráze Pastvinské přehrady z  dronu  - zatím nedodáno 

 

Připomínky k zápisu nepřišly (rozeslán 15.7.2019) ani nebyly na jednání vzneseny 

Usnesení 1b/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VI-2019 z 24.6.2019 

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

 

 

2. Majetkové smluvní záležitosti 

2.1. Převod  p.p.č. 1941/5 a 1942/10 

 Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků v obci Nekoř, na předmětných komunikacích se 

nachází komunikace III. tř. 31217 v majetku Pardubického kraje. Záměr zveřejněn vyhl. 4/2019  od 

8.7 do 14.8.2019, nebyla doručena žádná  vyjádření k tomuto záměru,   starostou předložen návrh 

smlouvy,  

Usnesení 2a/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje bezúplatně převést  - darovat  pozemky 

p.p.č 1941/5 jiná plocha, ostatní plocha  o výměře 37 m
2 
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, schvaluje  darovací smlouvu mezi obcí 

Nekoř   a Pardubickým krajem, resp.  příspěvkovou organizací PK – Správou a údržbou silnic 

Pardubického kraje.   

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

 

 

2.2. Prodej  části p.p.č. 3088/1 
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Záměr zveřejněn vyhl. 6/2019  od 9.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem,  starostou předložen 

návrh smlouvy 
 

Usnesení 2b/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodej části 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
   za  70 Kč/m

2 
a  st.p.č. 640/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m

2 
 

190 Kč/m
2
, obec a katastrální území Nekoř  k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětných 

pozemcích,  cena v místě a čase obvyklá stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru 

stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016, 

Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a A. Č. 

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

 

2.3. Prodej  části p.p.č. 2995 

Záměr zveřejněn vyhl. 5/2019  od 9.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem,  starostou předložen 

návrh smlouvy 

Usnesení 2c/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodej  části 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 za 70 Kč/m2, cena v místě a čase obvyklá 

stanovená dle znaleckého posudku znalce z oboru stavebnictví a ekonomika Ing. Pavla Zářeckého, 

číslo znaleckého posudku č. 8038-329/2016, k vypořádání majetkoprávních vztahů na předmětném 

pozemku, schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi obcí Nekoř  a P. T.  

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

 

2.4. Prodej   p.p.č. 3060/3 a části p.p.č. 471/3 

Záměr zveřejněn vyhl. 7/2019  od 16.7 do 14.8.2019, obdržen písemný zájem     

Usnesení 2d/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje prodat M. P.  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 - cena stanovena  jako cena v místě a čase obvyklá 

stanovená dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19 – celkem 40 890,- Kč. Zastupitelstvo obce 

Nekoř schvaluje  nákup p.p.č.3060/6 o výměře 2  m
2
  , 3060/7 o výměře 56  m

2
  ,  3060/8 o výměře 

11  m
2
  , 3060/9 o výměře 52  m

2
   a 3060/11 upravenou dle GP č. 1025-118/2018 ze dne 4.6.2018 

o výměře 65  m
2
, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, obec a k.ú, Nekoř, k majetkoprávnímu 

vypořádání  situace  místní komunikace a  přilehlých pozemků u objektu č.e. 144. Cena stanovena  

jako cena v místě a čase obvyklá stanovená dle  znaleckého posudku č. 8372/152/04/19. – celkem 

10 810,- Kč, Pověřuje starostu přípravou podkladů k prodeji a přípravou smlouvy 

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

 

2.5. Záměr odkupu 1341/4 

Majetkoprávní dořešení části cesty u čp. 160  

Usnesení 2e/VII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr koupit p.p.č. 1341/4 orná půda 

o výměře 15 m
2
, vyčleněnou dle GP č. 1073-123/2019 ze dne 18.4.2019 z 1341/1    

k majetkoprávnímu vypořádání  situace  místní komunikace  

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

 

2.6. Záměr  prodeje 3146 a  odkupu 370/2 

Dořešení pozemků pod MK v Studenecké zátoce 

Usnesení 2f/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodat p.p.č. 3146 ostatní plocha, 

jiná plocha  o výměře 1374 m
2
  LČR pro potřeby manipulace se dřevem,   Zastupitelstvo obce 

Nekoř schvaluje záměr získat do svého vlastnictví  část p.p.č. .  370/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k.ú. Studené,  na níž leží MK – Nekoř – Pastviny. Pověřuje starostu dalším jednáním 

v této věci v oblasti majetkoprávní i v oblasti změny katastru  obcí Nekoř – Studené, tak aby mohla 

být zajištěna  veškerá údržba MK.  

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2f/VII– 2019  bylo schváleno. 
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2.7. Přístup na p.p.č. 777/4 a 781/6 

Dopis majitelů příslušných parcel 

Usnesení 2g/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere žádost na vědomí, vzhledem k záměru 

oplotit a uzavřít rekreační areál Petrův Palouk nesouhlasí se zřízením věcného břemene pro 

přístup na sousední parcely    

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

 

Pronájem bytu č.p. 330 

Žádost J. F. o pronájem bytu v čp. 330.  

Usnesení 2h/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  na základě žádosti ze dne 27.6.2019 

pronájem bytu  v čp. 330 panu J. F. od 1.9.2019 do 31.8.2020, za podmínek  shodných se stávající 

nájemní smlouvou upravených o  údržbu chodby a prostor před vchodem.  Pověřuje starostu 

uzavřením smlouvy.  

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

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

Harmonogram  kroků splynutí MŠ a ZŠ, zmapování všech závazků, projektů a smluvních vztahů 

obou školských subjektů 

Usnesení 3a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř ustavuje koordinační skupinu k splynutí 

školských subjektů - ředitelé stávajících ZŠ a MŠ, ředitel vzešlý z konkurzu, starosta, 

místostarostka, F.Mikyska a P.Koblížek,  přizvaní členové ŠR  

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

 

4 . Opravy komunikací 

Starostou předložen  cenový návrh oprav komunikace od náměstíčka po Konzum a úprava prostoru 

před MŠ  

Usnesení 4a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy 

Strabag a.s. ze dne 17.6.2019, požaduje doplnit  obrubníky k opěrné zdi jídelny.   

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

 

Nabídky opravy komunikací – stříkaný makadam - - firma JD Dlouhý,  firma Roadmedik s.r.o.   

Usnesení 4b/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje opravu komunikace dle nabídky firmy 

JD Dlouhý, opravit  minimálně 600 m
2
 směrem od křižovatky  k hasičárně Údolí – nejhorší úsek, a 

případně  nejhorší díry na cestě ke Studenému kolem salaše 
Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4b/VII– 2019  bylo schváleno. 

Předložena  obdržená petice  k posunu značení začátku obce 

Usnesení 4c/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí žádost o zajištění změny 

dopravního značení podepsanou 33 převážně obyvateli Vejrova – posun označení začátku obce. 

Pověřuje starostu zajištěním jednání na místě samém s DI PČR a SÚS  PK jako  správcem a 

majitelem komunikace k této problematice. Za OZ se zúčastní:   starosta, místostarostka, J. Lehký, 

P.Koblížek, J. Dolečková. 
Výsledek hlasování:  Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4c/VII– 2019  bylo schváleno. 

 
Další dopravní stavby  a řešení problémů v obci -  SK vytipuje projektanta dopravy -  do 10.9. - 

oslovit 

 

5 Finanční záležitosti 

5.1. Rozpočtové opatření  

Připravit převod  fin, prostředků v rámci rozpočtu -  1,5 mil na silnice – radar, oprava kolem 

konzumu, oprava do pole, 100 000 na GP 

 

6. Různé  

6.1.     Zpráva kontrolního výboru 

Předsedou předložena zpráva  kontrolního výboru 
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Usnesení 6a/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje zprávu Kontrolního výboru – bez 

výhrad 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6a/VII– 2019  bylo schváleno. 

Místostarostka doložit kontrolnímu výboru reakci na  podnět ke střetu zájmů 

 Usnesení 6b/VII-2019: OZ bere na vědomí, že dle usnesení č. 5d/I-2019  nájemce KD nabídku  na 

poskytnutí dřeva na lavičky  nevyužil a proto OU  rozhoduje  ukončit  platnost této nabídky  

k 19.8.2019 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6b/VII– 2019  bylo schváleno. 

 

Usnesení 6c/VII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí informaci starosty obce o 

schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou 

hromadou svazku konanou dne 25.6.2019 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6c/VII– 2019  bylo schváleno. 

 Starosta informoval o konání tanečního kurzu na sále KD pořádaném pro cca 25 párů spolkem 

NEKOŘALA,  pronájem sálu stanoven na 100 Kč/ hod, topení si zajistí sami 

Tlumočeny  připomínky k pomalované silnici  u čp. 292 a  u okolních domů  - svatba, pomalovaná 

popelnice  u čp. 327  

 

Termíny:  

gratulace 

příští jednání  OZ - 17.9.2019 

30.8.2019 – 12,00 návštěva hejtmana PK v Novostavbě MŠ 

Podzimní divadlo – Divadelní spolek Bouda Těchonín -  termín  změnit na 16.11.2019 

 

Návrhy a připomínky  

 

J. Lehký 

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

z jednání – požaduje zveřejňovat, aby mohl  doložit, že  dané připomínka na  jednání OZ předložil 

- ostříhat, zrušit keře u výjezdu  z parku  k náměstíčku 

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

- tyč na ometání pavučin umístit  do KD 

- mostek před křižovatkou u Lehků –  z asfaltu vystupuje  hrbol - hrana 

J. Kubíčková Berková 

- obecní zaměstnanci – vytrhat plevel a trávu z plochých střech MŠ – bude dosázeno sukulenty    

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

-  informace  o řešení situace se zdravotně postiženým občanem  v č.p. 230  při mimořádné 

události – zranění jeho doprovodu  – jak tyto situace do budoucna řešit (zastupovala starostu  v době 

jeho dovolené) 

J. Malý 

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

položením svoznic   

- zakoupit plátno k dataprojektoru 

- odpady u čp.  15,16 Údolí 

M. Faltusová 

- příchod  ke Konzumu 

- vysečení potoka dolní Nekoř 

- cestičku  od obecního úřadu nahoru k sídlišti upravit do podoby schodů 

B. Bezstarosti 

- schůzka v klubovně CVAN k řešení umístění polic a skříní  

D. Matyáš 

- osečení staré cesty  kolem Trojice na Vejrově  

- instalace topného kabelu k tepelnému čerpadlu MŠ 
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R. Doleček  

 - kaluž v zatáčce  na silnici u bytovek u továrny 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.8.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Ing. Filip Mikyska, Ing. Jana Kubíčková Berková  

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


