
1 

 

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 X/2019, 

konaného dne 18. listopadu 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 DiS, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří 

Pomikálek,  

Zapisovatel: Bohuslav Bezstarosti   

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Petr Koblížek DiS 

Starosta  přivítal   přítomné zastupitele  a hosty, vyzval doplnění programu,   navrhl doplnění 

programu  o bod 3.5   a nechal hlasovat o  jeho schválení  

 

Usnesení 1a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 18.11. 2019 

1. Vstup do  svazku obcí – „Rozvoj regionu pod Zemskou bránou“ 

2. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

3. Majetkové  a smluvní záležitosti 

3.1. Prodej  části p.p.č. 2127/12 (2127/53) 

3.2. Prodej  části p.p.č. 3041 (3041/5) 

3.3. Pronájem restaurace KD 

3.4. Majetkoprávní dorovnání pozemků – záměry prodeje 

3.5. Smlouva dotace  na les 

4. ZŠ a MŠ Nekoř 

4.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

5. Příprava rozpočtu 2020 

6. Různé 

6.1. Žádost o příspěvek Albertinum  Žamberk 

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

 

1. Vstup do  svazku obcí – „Rozvoj regionu pod Zemskou bránou“ 

Starosta přivítal předsedu svazku obcí – „Rozvoj regionu pod Zemskou bránou“,starostu Pastvin L. 

Škůrka a  manažera svazku RNDr. A. Fialu. Krátce  uvedl předložené materiály o činnosti svazku, 

předal slovo předsedovi a manažerovi svazku.  Oba informovali o činnosti svazku, jeho vzniku, 

historii (obec Nekoř  byla zakládajícím členem a poté vystoupila před stavbou DPS v Pastvinách). 

Informovali o financování, řešených projektech,  provozu pečovatelského domu a  vlastní  sociální 

službě na pečovatelkou službu s  terénní působností, o výši příspěvků stávajících členů, způsobů 

jednání, řešených projektech i  současných aktivitách, dotačních možnostech. 

Starosta poděkoval za obsáhlé informace a  nabídl možnost dotazů zastupitelům.  

 F. Mikyska – dotaz na obsazenost  bytů v DPS – 2  volné byty v současné době, po nutné údržbě  

budou obsazeny. 

J. Malý – dotaz  na možnost  výkonu pečovatelské služby v obci Nekoř – Ano,  kapacita by pokryla i 

obec Nekoř.   

 

Usnesení 1b/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  vstup  obce Nekoř do dobrovolného 

svazku obcí Rozvoj regionu  pod Zemskou branou od 1.1.2020.  

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1a/X– 2019  bylo schváleno. 
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2. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 MŠ a ZŠ: 

- Herní prvky –  - příprava  druhého  herního prvku – dopadiště - čekání na dovoz písku  

- 29. – 30.10  oprava trhlin v MŠ 

- Dva tekoucí pojistné, odvzdušňovací ventily – reklamace - místostarostka,  

- Rozsvěcení ván. stromu – MŠ, ZŠ pomůže s výzdobou – 2 smrky přivezeny – poděkování J. 

Malému, zítra postaveny a  ozdobeny - světýlka  

- Dořešit reklamace   herní prvek loď  - místostarostka 

 Akce v obci: šachové zápasy,  divadlo 16.11.,  sázení pamětní lípy 17.11. 

 Zaměstnanci  – úklid odpadů, SDN -  dosečení,  shrabování listí, hřbitov + ostatní plochy, 

výměny značek, nátěr  fasádní barvou  zadní zeď  skladů  CVAN,  - poděkování hasičům za 

umytí,  uklizení  odvoz  skladovaného materiálu za sklady CVAN, zakrytí nového  vysekaného 

kabelu,  koberce šatny, opravy techniky, postupné odvážení  materiálu od OÚ do SDN -  rovnání 

materiálu,  cesta k Zářeckově farmě - polní cesta k čp.  139 -  podkladová tkanina, závozy, 

rovnání, výměna plechu překrytí  venkovních umyvadel PP, rovnání židlí KD, spraveny  schody 

– vstup  schodiště CVAN,   lišta na schodech  do 1. patra,  

 Lesy – nátěry stromků proti okusu, – Kulturka, zatlučeny koly k oplocence, část paseky uklizena 

a spálena,  

 Instalace skříní CVAN, instalace  rámů sál  KD – stěna u  vchodu 

 Oprava světel veřejného světlení,  zprovoznění  nového veřejného sovětem na mostě  

 Revize hasicích přístrojů 

 Oprava Boxer, výměna zimních pneu fabie 

 Cvičení povodňové – 22.-24.10.2019 – „štábní“ – starosta, poděkování členům povodňové 

komise za reakci 

 Školení MAS –  připravované projektové záměry  

 Účast starosty na jednání svazku  obcí Rozvoj regionu  pod Zemskou branou v  Pastvinách 

 Jednání SÚS  cestmistrovství  Žamberk – objednávka zrcadel 

 Účast na dopřesňování pozemků – GP, doměřování sporných 

 Příprava dokumentace projekt zastávka u továrny – PD k stavebnímu řízení obdržena, rozpočet 

zastávky zadán k zpracování, komunikace  se zpracovatelem žádosti 

 Oprava hasičská stříkačka zásahová  

 Pamětní listy – stavba  roku 

 

Činnost úřadu –  

Spisovka   439 - 475 (36 dokumentů)  

Administrace zápisu do Obchodního rejstříku MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř 

PK – vyúčtování dotace – POV 

Úpravy registrace agend 

Vklady do KN schválených smluv, příprava nových smluv 

OBNE 439-2019  - postoupení přestupku  

OBNE 447-2019 Hlášení probační a mediační služba 

Žádost o souhlas s dělením Obec Nekoř – 2127/12 

Konzultace  zastávka u továrny 

Kácení dřevin 

Gratulace občanů, rozloučení na pohřbech 

9.12.2019 – kontrola krizového řízení,  HZS, MěÚ Žamberk 

 

Vyvěšeno:  

Veřejná vyhláška10,11/2019  – záměry prodeje 

Veřejná vyhláška 12/2019 – záměr pronájmu  
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Kontrola úkolů z minulých 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 - probíhá     
- Dřevěné rastry  na čelní zdi  sálu KD - na výzdobu  probíhá     

- 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 – zaslat návrh  zídky  SK zaslán, jako podklad k jednání s 

majitelem–  není rozměrově specifikováno – SK doplnit do katastrální mapy 

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

PČR UO – zpracovat návrh řešení 

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

požádán o konzultaci přímo na místě – proběhlo 18.10.2019 -  DI předběžně souhlasí, řešit se SÚS 

- 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 – jaro 2020 

-  Správce areálu  hřiště a CVAN  - trvá 

- 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 – 20.11. bude dokončeno frézinkem  - B. Bezstarosti, 

zaměstnanci obce 
- 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  - pokračovat ve zpracování  plánu rozvoje obce 

- K nové  MŠ  přesun herních prvků od  staré MŠ – skluzavka a raketa – čeká se na dovoz písku 

- 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  

podal návrh situace DI PČR, jednáno se  SÚS – jednání na DI PČR 20.11.2019 

- Připomínky M. Krejsy:  

 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 
- Navýšení pojistné smlouvy objektu ZŠ a novostavby MŠ– 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 

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

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

zatím nejasné, KD v řešení s zaměstnancem  Jiřím Lehkým 

- Posun značky na Vejrově – proběhlo jednání s  DI PČR,  nákresy zaslány, jednání  na DI – středa 

20.11. 

-  Oprava – vybourání, zkrácení schodů zezadu ke KD – SK připravit stavební náčrt s rozměry – P. 

Smejkal 

Návrhy a připomínky 21.10.2019 

J. Lehký 
- svoznice   

- úžlabí u čp. 242   

- Chodník u čp. 13 –  26.11. 15.45 – jednání na místě samém  - stanovit hranice  okolních 

pozemků   

- do kalendáře na obecních stránkách psát akce na sále KD – realizováno, prosíme psát  tréninky 

stolní tenis,  hasiči – příslušní proškolení zástupci spolků, členové OZ 

J. Kubíčková Berková 
– Hřiště u ZŠ – rekultivace -  požádán Klas Nekoř o dokončení -  zadní část,  urovnání – 

zaměstnanci výběr kamením, na jaře dosetí 

– Skluzavka v parku – trouchniví – nutné výměny materiálu – požádat o opravu zhotovitelskou 

firmu - starosta 

– Novostavba MŠ přihlášena do soutěže Komunální projekt roku – vyhlášení 20.11. 

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

SK, místostarostka  

J. Malý 
– Cedule pozor děti na spojnici Nekoř – Studené – umístěno provizorně -  oficiální stanovení  a 

umístění - starosta 

B. Bezstarosti 
 -  Seznam  značek k opravám – bude dodán 

M. Faltusová 
- nesvítící světlo Breduvka 13 - opraveno 

- velký štěrk na asfaltu u obchodu – štěrk velikosti 3,5 - uklizen 

- zimní údržba  truhlíků u školy – zajistí MŠ 

D. Matyáš 
- cesta do „podhrází“ -  přes zákaz jezdí rybáři – musí řešit Povodí Labe – cesta je  v jeho majetku 

 

Připomínky k zápisu neobdrženy 

Usnesení 2a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis IX-2019 z 20.10.2019 

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

 

3. Majetkové smluvní záležitosti 

3.1.Prodej  části p.p.č. 2127/12 (2127/53) 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků u čp. 19, předložen zájem  vlastníků sousedních 

pozemků, starostou předložena smlouva o odkupu 

Usnesení 3a/X-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2c/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 10/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část 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  

 V. A. a I. A..  Cena  prodávaného  

pozemku 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/m
2
 jako

 
v místě a čase obvyklá. 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3a/X– 2019  bylo schváleno. 
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3.2. Prodej  části p.p.č. 3041 (3041/5) 

Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků u čp. 129, předložen zájem vlastníků sousedních 

pozemků,  starostou předložena smlouva o odkupu 

Usnesení 3b/X-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2d/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 11/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část p.p.č. p.p.č. 3041 ostatní pl., 

ostatní komunikace označenou jako 3041/5  J. B. a V. B. za celkovou cenu 10.890,- Kč.  Cena 

uvedená ve smlouvě je stanovena  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
. Tato cena je  

považována za cenu v místě a čase obvyklou. 

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

3.3.Pronájem restaurace KD 

Na základě vyvěšené vyhlášky 12/2019 se záměrem  pronájmu  konstatováno, že  nebyla  předložena 

žádná písemná žádost o pronájem dle podmínek vyvěšené vyhlášky, stávající nájemce předložil 

písemnou žádost o další jednání o smluvních podmínkách. 

Zástupce stávajících nájemců – Z. Kudličková – přednesla zprávu o uplynulé sezoně, činnosti i 

nákladech restaurace. Obcí navrhovaný nájem 4000 ,-  měsíčně je pro ně ekonomicky neúnosný. 

Starosta  odůvodnil  návrh obce schválený na minulém jednání zastupitelstva -  snaha o  srovnatelné   

podmínky, jako  nájemci v předchozích letech.  

  Návrh řešit stávající situaci – vzhledem k zachování provozu v zimě a předcházení škod 

v neobsazeném objektu:      
Usnesení 3c/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  z důvodů zachování  provozuschopnosti zařízení 

restaurace KD v zimní sezoně a z důvodů předcházení škod na budově a vybavení při uprázdnění 

zařízení a s tím zvýšených nákladů obce na udržování těchto prostor  i z důvodů   veřejného zájmu  

k zachování  poskytování služeb v obci  schvaluje dodatek č. 1 k stávající smlouvě o  pronájmu 

restaurace KD - prodloužení termínu pronájmu  za stávajících podmínek do 31.3.2020 stávajícímu 

nájemci.    

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

Usnesení 3d/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 3c/X-2019  ukládá starostovi 

zveřejnit záměr pronájmu  restaurace KD od 1.4.2020 – smlouva 2 roky s možností  prodloužení o 

další dva, nájem s bytem 6000, bez bytu 4000. 

Usnesení 3e/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje  starostu v případě  nezájmu o pronájem 

ve lhůtě pro podání  nabídek dle usnesení 3d/X-2019 vyvěsit novou nabídku  s výši nájmu s bytem 

4000,  bez bytu 2000.  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 1 (starosta) Usnesení č. 3d,e/X– 2019  bylo schváleno. 

 

3.4. Majetkoprávní dorovnání pozemků – záměry prodeje 

Starostou navrženy další dva pozemky k majetkoprávnímu vypořádání – 3032, 3029/2 

Diskuse zastupitelů – pozemek 3032 zatím počkat,  možnost výměny pozemku za  část potřebnou na 

výstavbu chodníku, pozemek prozatím  řešit smlouvou o užívání   

Usnesení 3f/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   schvaluje záměr prodeje  parcely p.p.č. 3029/2 

ost.pl. ostatní komunikace  o výměře 169 m
2
, záměr odkupu 2936/1  - 497 m

2
 ost.pl. ostatní 

komunikace 

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

 

3.5.Smlouva dotace  na les 

Usnesení 3g/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje smlouvu  o poskytnutí dotace PK na 

hospodaření v lesích 

Výsledek hlasování:  Pro 9  Proti 0 Zdržel se 0  Usnesení č. 3g/X– 2019  bylo schváleno. 
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4. ZŠ a MŠ Nekoř 

4.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

Informace o  průběhu splynutí.  

Obchodní rejstřík – připomínky, zpět vzetí, komunikace  s pracovnicí krajského soudu,  výmazy  do 

OR  schváleny, běží doba na odvolání,  poplatek zaplacen za  prvozápis,  

Jednání se zaměstnanci – dle zákoníku práce – podepsání  převzetí  práv a závazků 

Porady –  další čtvrtek 28.11.2019  - ve 14 hodin 

Jednání s účetním  obou zařízení – úkoly ke splynutí,  vyčíslení vícenákladů,  jednání ředitelky se 3 

zájemkyněmi o  místo účetní 

Starosta – konzultace  školský odbor Žamberk 

Usnesení 4a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí informace starosty obce o 

postupu splynutí ZŠ a MŠ Nekoř do  MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY JOSEFA 

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

 

5. Příprava rozpočtu 2020 

starosta vyzval zastupitele k doplnění  níže uvedených návrhů k přípravě rozpočtu 

 Rekonstrukce čp. 286 

 Přístřešek has. Stříkačky 

 Vrata has. zbrojnice,  rekonstrukce elektroinstalace has. zbr.  

 Zastávka u továrny 

 Radar Breduvka 

 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 

  

6.Různé 

6.1. Žádost o příspěvek Albertinum  Žamberk 

Usnesení 6a/X-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce bere na vědomí žádost  o příspěvek 

Albertinum  Žamberk.  

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

 

Termíny:  

Cuntrybál– 23.11.2019 

Rozsvěcení ván. Stromu 20.11.2019 

Příští jednání OZ 16.12.2019 

 

 

Návrhy a připomínky  

M. Faltusová 

- světla  u čp. 277 a 198 

- na dětském hřišti na Bredůvce  chybí u jednoho prvku houpací síť 

- obnova židlí na sále – staré trhají ženám  silonky 

- 11.12.   akce Česko zpívá koledy, připojí se obec?  

B. Bezstarosti 

-  světla  u čp.    152 a 162, prořezání větví rostoucích do drátů, větev  VO do „Drah“ 

-  předložen plán rozvoje sportu  -  žádost o  konkrétní návrhy  k doplnění 

P. Koblížek 
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- soudní spor – církevní restituce -  jednání o pronájmu pozemku na rozšíření zahrady  u  školky 

- ZŠ – drnčí  střešní větrák 

- svoznice  v Údolí od „Foglovy“  hospody ke  kapličce 

J. Kubíčková Berková  

– servis vzduchotechniky v MŠ, objednáván i servis na tepelné čerpadlo  

J. Lehký 

- úklid za  budovou OÚ – postupuje pomalu 

- reklamní tabule u zastávky u školy   

- úklid  věcí na sále KD nad šatnou -  dohodne se s J. Malým a F. Mikyskou 

M. Krejsa  

- Podnět 20.5.2019 –  dotaz jak dopadla reklamace  korábu u MŠ – Proč nebyla vyřešena do  30 dnů?  

reakce  místostarostky – reklamace řešena,  část uznána  (trubky, vstupní lišta, stupínek, 

oplechování),   

- Zimní údržba krajské silnice  - jak obec řešila podnět – dopis, který dostala na vědomí, dalo 

zastupitelstvo podnět  Pardubickému kraji?  - reakce starosty -  osobní jednání na cestmistrovství  

Žamberk,  obdrženy  informace o reálných  možnostech  zimní údržby,  získán  jen neoficielní 

koncept   připravované odpovědi M. Krejsovi, oficielní odpověď ne,  podnět kraji nepodáván 

- Podnět 11.3. –  dotaz na střet zájmů místostarostky – reakce  OZ – řeší kontrolní komise 

- Požadavek aby byly  zveřejněny plné zápisy  jednání OZ na  webových stránkách  obce, navrhuje 

zakoupit záznamové zařízení k nahrávání  jednání OZ, schází  kompletní zápisy  na internetu i ve 

zpravodaji  za prvních pět měsíců roku 2019  

- Neobdržel  materiál pro  školskou radu  shrnující  klady a zápory splynutí  

- Splynutí ZŠ a MŠ –výběrové řízení na  ředitele  splynutých subjektů – výběrové řízení respektuje,  

nesmiřuje se s tím, co se dělo  mezi vyhlášením  výběrového řízení a   pohovory s účastníky  VŘ 

- 17.9. OZ  informovalo  občany, že je krize  v 1. třídě a že chtějí odejít někteří žáci – nefér před  

výběrovým řízením bez žádného šetření školskou inspekcí, která je jediná k tomu  relevantní 

- připomínky k činnosti a práci některých zastupitelů 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.11.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Petr Koblížek DiS 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


