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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 VIII/2019, 

konaného dne 17. září 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 19 hodin),  Petr Koblížek, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří 

Pomikálek,  

Zapisovatel: Bohuslav Bezstarosti   

Ověřovatelé:  Dušan Matyáš DiS, Jaroslav Lehký 

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

Usnesení 1a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 17.9. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Záměr  prodeje části  p.p.č. 3148/1 a odkupu části p.p.č. 2358/2 

2.2. Smlouva dotace PK – zásahové obleky JPO V Nekoř 

2.3. Vedení NN k p.p.č. 242 (Troníček) 

2.4. Nákup p.p.č. 1341/4 

2.5. Záměr prodeje  části p.p.č. 3414/1 (3514/4) 

2.6. Záměr prodeje  části p.p.č. 3132 (3132/1) 

3. ZŠ a MŠ Nekoř 

3.1. Opravy a údržba  v MŠ a ZŠ 

4. Příprava investičních akcí v obci 

4.1. Rekonstrukce čp. 286 

4.2. Přístřešek has. stříkačky 

4.3. Zastávka u továrny 

5. Finanční záležitosti 

5.1. Žádosti o příspěvky  

5.2. Rozpočtové opatření  

6. Různé 

6.1. Zpráva o výsledku  dílčí kontroly hospodaření 

6.2. Třídění odpadů v obci 

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

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 ZŠ a  MŠ : 

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

zabetonována druhý herní prvek, úprava povrchů, dosetí, sekání, dosypání hlíny,  realizace  asfaltu 

v prostoru autobusové zastávky a v části parkování rodičů umístěny kameny proti vyjetí do 

navazující silnice – nevole rodičů,  

- Vyhlášení konkurzu, první jednání 5.9.2019   

- Prasklé okno – neuznána  reklamace – řešit  jako pojistnou událost – objednat nové – 

místostarostka 

- Návštěva hejtmana PK ve škole  školce  30.8.2019 

- 18.9. vyhlášení stavby roku – účast místostarostka 

- Zahájení školního roku  

- Třídní schůzky MŠ 

 Komunikace - celoplošná výsprava   od nám. ke Konzumu 

 Zakončení školního roku 

 Akce v obci: den otevřených dveří  v rybářské líhni, pohádková cesta, Nekořský pohár  

http://www.nekor.cz/
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 Zaměstnanci  a brigádníci:  SDN, sečení – travnaté plochy, hřiště Bredůvka,  hřbitov  a další 

plochy, zastávky, … odvoz odpadů, tráva u chodníků,  zalévání   pelargonií,  rovnání stolů a 

židlí KD, koly ke stromkům, probírka  zeleně  u KD, opravy techniky – přípravy na asfaltování, 

úklid  SD, příprava na přesun materiálu 

 Přezkum hospodaření – 4.9.2019 

 Uzavírka 1/11 – 1.9.2019 - sprint motocyklů 

 Sečení příkopů –  technika Klas Nekoř,  Obec Písečná, zaměstnanci dosekli  zbytky 

 Prohlídka MŠ Poláky – hasiči 

 28.8.  odvolací soudní jednání Krajský soud Pardubice  – rozsudek 1. stupně zrušen, vyhověno 

žalobci – čeká se na písemné vyhotovení rozsudku  

 

Činnost úřadu:  

Spisovka  - 357- 391 (34 dokumentů) 

OBNE 354-2019   - situace nadz a podz sítě  Nekoř 29 navýšení knn,nn 

OBNE 353- 2019  rozhodnutí o umístění kabelu NN, SB projekt (19 – 29) 

OBNE 356-2019  žádost o sdělení informací – dle z.č. 106/1999. 

OBNE 366-2019   oznámení a postoupení přestupku  

OBNE 375-2019  Souhlas požární prostor čp. 106 

OBNE 385-2019 podání zprávy  na  bydliště osoby 

Obec Nekoř  -  námitky proti kontrolnímu zjištění KHSPK 

OBNE 390-2019 ohlášení  hydrogeologického průzkumu 

 

Vyvěšeno:  

Rozpočtové opatření č. 6 

Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření Nekoř 2019 

UZSVM – seznam neznámých vlastníků  

Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu 1/11 

Opatření obecné povahy MZe 

Informace o vyhlášení kotlíkové dotace 

 

činnost SK:   jednání SK  se bude konat 20.9.2019  

 

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 - TRVÁ!!! – další závada drhnou dveře od záchodu v čekárně 

 položkový rozpočet –  obdržen, připravováno k soutěži  

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

během září 

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

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–  

- Prostor před ZŠ z hlediska bezpečnosti  - řešit koncepčně  

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

– DI  PČR požádán o konzultaci přímo na místě 

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

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

- Zeď u KD –  bude opravena vlastními silami – trvá 

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

-  Správce areálu  hřiště a CVAN  - pokračovat v jednání  s vytipovanou osobou 

- Zatékání  do skladu s čerpadlem CVAN  - prověřit 

- osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  -  byla  osečena – místostarostka ????  
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- Plůtek kolem hřiště na Bredůvce – habr  -  nabídli, že zasází Bredůváci na podzim 

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

- Poškozený plot u bývalé MŠ – bude opraven zaměstnanci – VIII/2019 - trvá 

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

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

z hasičského auta,  

-Odstranit vykukující černé nitě z lajnování -  odstraníme další vylézající 

- 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 -   - 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 
- Připomínky M. Krejsy:  

Zastávka u MŠ a ZŠ – schází – jak dále řešit ?????? 

- 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  

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

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

 - Úklid úžlabí,  dlažby, obrubníků a železa  uloženého za obecním úřadem  - během  září 

- 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  

- Defibrilátor ve vybavení obce či  zásahového vozidla SDH   ???? možnost dotace – jednat s HZS 

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

- Oprýskaná značka obec Nekoř ve Studenecké zátoce –značka objednána, po dodání bude 

vyměněna  

- Dosypat krajnice u nové cesty k Sobkovicím  prověřeno s B. Bezstarosti  - není potřeba 

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

 

Návrhy a připomínky VII-2019 z 19.8.2019 

J. Lehký 
- 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 

- ostříhat, zrušit keře u výjezdu  z parku  k náměstíčku - provedeno 

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

- tyč na ometání pavučin umístit  do KD - provedeno 

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

Nepokojem  - majetková správa SÚS 

J. Kubíčková Berková 
- obecní zaměstnanci – vytrhat plevel a trávu z plochých střech MŠ – bude dosázeno sukulenty -  

provedeno 

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

-  informace  o řešení situace s 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   - svoznice zakoupeny,  potřeba jednat s majiteli sousedních pozemků kam 

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

- odpady u čp.  15,16  Údolí – prověřit na místě 
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M. Faltusová 
- příchod  ke Konzumu - ??? 

- vysečení potoka dolní Nekoř – provedeno firmou Lesů ČR 

- cestičku  od obecního úřadu nahoru k sídlišti upravit do podoby schodů – bude jen dole nový asfalt, 

schody nevhodné k pohybu osob z kopce, velmi by komplikovaly  i zimní údržbu 

B. Bezstarosti 
- schůzka v klubovně CVAN k řešení umístění polic a skříní  - proběhla –cenová  nabídka  zhotovení  

předána TJ Sokol – schválení výborem 

D. Matyáš 
- osečení staré cesty  kolem Trojice na Vejrově  - provedeno 

- instalace topného kabelu k tepelnému čerpadlu MŠ – projektant, místostarostka ????? 

R. Doleček  

 - kaluž v zatáčce  na silnici u bytovek u továrny – řeší projekt kanalizace a ČOV 

 

Připomínky k zápisu nepřišly (rozeslán 6 .9.2019) 

Usnesení 1b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis VII-2019 z 19.8.2019 

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

 

2. Majetkové smluvní záležitosti 

2.1. Záměr  prodeje části  p.p.č. 3148/1 a odkupu části p.p.č. 2358/2 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků v obci Nekoř mezi čp. 27 Šípkovo a  čp. 277 bývalé 

Motyčkovo  - jak po cestě k sídlišti nad KD, tak i vedle cesty k Lesejčku – zde  dohodnuto doměřit 

pozemky cesty tak, aby byla zajištěna minimálně 5m šíře pro případné budoucí vybudování 

komunikace.  

Usnesení 2a/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr  odkupu   části pozemku  p.p.č 

2358/2 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2358/13 TTP  o výměře 51m
2
,  části pozemku  

p.p.č 2369 zahrada  nově označený  jako pozemek p.p.č 2369/2 zahrada  o výměře 11m
2
, části 

pozemku  p.p.č 2374/1 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2374/2 TTP  o výměře 367m
2
,  

které byly odděleny geometrickým plánem  č. 1062-68/2019. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  

záměr  prodeje  části pozemku  p.p.č 3148/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  nově označený  

jako pozemek p.p.č 3148/3 ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 535m
2
, který byl oddělen 

geometrickým plánem  č. 1062-68/2019.  

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

 

2.2.  Smlouva dotace PK – zásahové obleky JPO V Nekoř 

Příslib dotace  Pardubického kraje  18.000,- Kč  na pořízení zásahových obleků 

Usnesení 2b/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje smlouvu o poskytnutí programové 

účelové  dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH z rozpočtu 

Pardubického kraje č. OKŘ/19/24795  

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

 

2.3. Vedení NN k p.p.č. 242  

Žádost  CEZ Distribuce o  umístění přípojky NN pro stavbu RD Troníčkovi  

Usnesení 2c/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje umístění přípojky NN do p.p.č. 3076/1, 

791/2, 3108/3, 790/13 pro stavbu RD Troníčkovi  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. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. iv-12-

2019219/sobsvb/2Nekoř,parc.č.242,knn,č .smlouvy  SoBS VB_ČEZd_0035.  

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 2c/VIII– 2019  bylo schváleno. 
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2.4. Nákup p.p.č. 1341/4 

Na základě usnesení 2e/VII-2019 předložena smlouva o odkupu 

Usnesení 2d/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje nákup  p.p.č. 1341/4, orná půda  o 

výměře 15 m
2
   obec a katastrální území Nekoř  za cenu  80 Kč/m

2
 k vypořádání majetkoprávních 

vztahů na místní komunikaci, 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, - pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace se zpevněným povrchem, – 80 Kč/m
2
. 

Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje příslušnou  kupní smlouvu  mezi V. Faltusem  a obcí Nekoř  

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

 

2.5.  Záměr prodeje  části p.p.č. 3514/1 (3514/4) 

Na základě předchozích usnesení  předložen záměr prodeje  - část pozemku před hrází Pastvinské 

přehrady, který bude zastavěn při rekonstrukci koruny hráze.   

Usnesení 2e/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  veřejnou vyhlášku 8/2019 - záměr 

prodeje prodat část 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, cena stanovena jako  cena v místě  a čase obvyklá 

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,   

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

 

2.6.    Záměr prodeje  části p.p.č. 3132 (3132/1) 

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

Povodím Labe nad Údolím 

Usnesení 2f/VIII-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje veřejnou vyhlášku 9/2019 - záměr 

prodat část 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 nad Orlicí;  

Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  záměr  odkupu: 

 části pozemku  p.p.č 2877/2 zahrada  nově označený  jako pozemek p.p.č 2877/2 zahrada  o 

výměře 19m
2
,   

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

výměře 54m
2
, 

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

pozemek o výměře 22 m
2 
  

 části pozemku  p.p.č 2723/2 zahrada nově označený  jako pozemek p.p.č 2723/7 zahrada  o 

výměře 14m
2
   

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

 části pozemku  p.p.č 2723/1 TTP  nově označený  jako pozemek p.p.č 2723/4 TTP a  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 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, pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace 

s nezpevněným povrchem  – 70 Kč/m
2 

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

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

3.1.Opravy a údržba  v MŠ a ZŠ 

Vyčísleny náklady ZŠ a MŠ na kroužky, doplatek elektřiny a  doplňující práce k novostavbě MŠ – 

sanitární předměty,  telefonní ústředna, dovybavení kuchyně. Starostou připomenuta předchozí 

usnesení:    
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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 3a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  příspěvek MŠ na pokrytí 

vícenákladů – viz přílohy:  

ZŠ:  vícenáklady 314928 +  kroužky 14760 – přebytek 2018: 27751 = 301.937,-Kč   

MŠ:  vícenáklady včetně kroužků  88.636,-Kč (viz.tabulka příloha) 

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

 

4. Příprava investičních akcí v obci 

4.1. Rekonstrukce čp. 286 

Usnesení 4a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností  

z předchozích akcí  schvaluje zadat organizaci výběrového řízení na  rekonstrukci čp 286 – etapu 

II firmě Forenta za  nabídnutou cenu 24.000 + DPH 

SK  dodat seznam firem 

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

 

4.2. Přístřešek has. stříkačky 

Usnesení 4b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností 

z předchozích akcí   schvaluje zadat organizaci výběrového řízení na   investiční akci – Přístřešek 

na hasičské stříkačky  –firmě Forenta za nabídnutou cenu 24.000 + DPH 

SK  dodat seznam firem 
Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4b/VIII– 2019  bylo schváleno. 

 

4.2. Zastávka u továrny 

 Starosta informoval o připravovaném školení MAS Orlicko k vyhlášení výzvy na dotaci- výzva má 

být vyhlášena  začátkem října 

Usnesení 4c/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř na základě předchozích dobrých  zkušeností   

schvaluje zadat přípravu žádosti a  zpracování  studie proveditelnosti  firmě Redea Žamberk – za 

nabídnutou cenu  - činnost při zpracování a podání žádosti za 10 000 Kč + DPH a za zpracování 

studie proveditelnosti jako povinné přílohy 30 000 Kč + DPH.  
Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 4c/VIII– 2019  bylo schváleno. 

SK vytipuje projektanta dopravy -  do 30.9. – oslovit jej s přípravou dalších  investičních dopravních 

akcí a oprav MK 

 

5 Finanční záležitosti 

5.1. Žádosti o příspěvky  

Starostou předloženy dříve obdržené a prozatím odložené  žádosti o  příspěvek 

Usnesení 5a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  20 .000,- Kč  ČCK a  Oblastní 

Charitě UO  10 000,- Kč formou daru  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5a/VIII– 2019  bylo schváleno. 

 

5.2. Rozpočtové opatření  

 Na základě schválených usnesení o příspěvcích pro MŠ a ZŠ předloženo rozpočtové opatření  

Usnesení 5b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 

Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 5b/VIII– 2019  bylo schváleno. 

 

6. Různé  

6.1.Zpráva o výsledku  dílčí kontroly hospodaření 

Usnesení 6a/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   bere na vědomí  zápis o dílčím přezkoumání 

hospodaření obce  
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Výsledek hlasování:  Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 6a/VIII– 2019  bylo schváleno. 

 

Usnesení 6b/VIII-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř revokuje usnesení 2l/X-2018,  pověřuje  starostu 

obce Nekoř schvalováním rozpočtových opatření vyplývajících ze schválených usnesení OZ, 

z přijatých dotací a obdržených příjmů  i nad rámec  paragrafů schváleného rozpočtu, v ostatních 

případech do výše 100 000 Kč. Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu obce Nekoř  

k uzavírání objednávek a smluv do 50 000 Kč bez DPH a provádění z toho vyplývajících 

rozpočtových opatření. 

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

 

6.2.Třídění odpadů v obci 

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

třídění odpadů, schvaluje  záměr zněny vyhlášky o poplatcích   - přepočítání nákladů,   neobydlené 

nemovitosti  

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

 

Plán rozvoje sportu v obci  -  požádáni   členové OZ – členové   TJ Sokol  o zpracování tohoto 

materiálu 

 

Termíny:  

Gratulace občanům 

vítání občánků – 20.10.2019 

příští jednání  OZ – 21.10.2019 

Podzimní divadlo – Divadelní spolek Bouda Těchonín -  16.11.2019 

Countrybál – 23.11.2019 

Rozsvěceí ván. stromu – termín stanoví MŠ 

 

Návrhy a připomínky  

D. Matyáš 

- konkurs ředitele MŠ a ZŠ JL Nekoř – kolik  přihlášek?  - reakce starosty: 2 

- „krize v 1. třídě“  

 J. Kubíčková Berková informovala  o jistém záměru některých rodičů v této souvislosti  dát dítě 

do jiné školy  -  reakce starosty – v řešení – iniciována společná schůzka všech rodičů  s vyučujícím 

1. tř., starosta se zúčastní 

M. Faltusová 

- včelařská výstava Kunvald – 20.-21.9. 

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

SDN -  pravidelné odvážení Diakonií 

J. Kubíčková Berková 

- povinnost čipování psů  

  - výměna bočních dveří restaurace KD – reakce starosty – SK  stanovit kritéria a  požadované 

rozměry k poptávce 

-  správce obecního majetku (KD, OÚ, CVAN,MŠ a ZŠ,  286) – diskuse  zastupitelů 

J. Lehký 

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

s nájemcem restaurace nebo  případě nezájmu   krátkodobě pronajmout   

- posun značky na Vejrově – reakce starosty – požádáno o návštěvu DI PČR 

J. Malý 

- lze někde uskladnit lavice  z terasy KD?   

V. Lehký 

- opravy hřiště  a CVAN průběžně  

-  výměna dveří KD zezadu k bytu 

-  oprava – vybourání, zkrácení schodů zezadu ke KD – reakce starosty – SK připravit stavební náčrt 

s rozměry  



8 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27.9.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Dušan Matyáš DiS, Jaroslav Lehký 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


