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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 XI/2019, 

konaného dne 16. prosince  2019 od 18:00 hod.  v  zasedací místnosti OÚ Nekoř 
 

Přítomni:,  Bohuslav Bezstarosti , Bc. Milada Faltusová, Ing. Jiří Malý, Ing. Filip Mikyska,  Petr 

Koblížek DiS, Ing. Jana Kubíčková Berková, Jaroslav Lehký,  Ing. Jiří Pomikálek,  

Omluveni: Dušan Matyáš DiS,   

Zapisovatel: Bohuslav Bezstarosti   

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Jaroslav Lehký 

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

programu  a nechal hlasovat o  jeho schválení  

 

Usnesení 1a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  program jednání 16.12. 2019 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Prodej  části p.p.č. 3088/1 (3088/4) 

2.2. Záměr odkupu st.p. 883, 877 

2.3. Dodatky smluv svoz a odstraňování kom. Odpadu 

2.4. Další majetkoprávní záležitosti 

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

3.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

3.2. Odměny ředitelům 

3.3. Návrh rozpočtu MŠZŠJL Nekoř 

5. Novelizace vyhlášek o místních poplatcích 

6. Příprava rozpočtu 2020 

6.1. Aktualizace  Programu rozvoje obce Nekoř 

6.2. Návrh  rozpočtu 2020 

5.3. Rozpočtové  opatření  

5.4. Rozpočtové provizorium 

7. Různé 

7.1. Nařízení o zimní údržbě 

7.2. Zpráva kontrolního výboru 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1a/XI– 2019  bylo schváleno. 

 

1. Události v obci a kontrola zápisu z minulého jednání 

 MŠ ZŠ -  Info.  v bodě 3 

 Akce v obci: rozsvěcení vánočního stromu 20.11.,  countrybál 23.11., mikulášská nadílka 5.12.,  

chystaný prodej vánočních ryb 22.12.2019,  

 Zaměstnanci  a brigádníci – úklid odpadů,  odvoz odpadů  z kuchyně ZŠ, SDN -  dotřídění 

železa, elektroodpadu,  shrabování listí – břeh  silnice  u MŠ,  rozvoz posypového materiálu a 

nádob na posyp,  opravy a údržba v MŠ,   dokončení oplocenka Kulturka, pořezání dřeva za KD, 

nová značka  mezi čp. 222 a 221,  Petrův palouk – odstranění poškozeného makrolonu na 

přístřešku venkovních umyvadel, příprava nového překrytí, opravy techniky, zakrytí míchačky, 

rovnání materiálu za obcí na  palety,  odvoz  sloupů,  železa,  nový kryt na svodu koryta CVAN 

proti  promáčknutí, dosečení  a úklid některých ploch, prořez křoví a větví okolo komunikací 

k zimní údržbě, rovnání židlí KD, vánoční výzdoba stromu u MŠ a  amfiteátru ZŠ, osvětlení 

amfiteátru, mříž tepelného čerpadla  upravena k oddělání pro kontrolu  a servis, oprava 

oplocenky  Kulturka po pádu stromu, odstranění stromku z cyklotrasy  za  lávkou  k Líšnici 
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 Lesy – donatření  výsadeb Lesejček,  probírka – vánoční stromky ke škole a školce,  

zaměstnancům,  Kulturka -  pálení  klestí, dokončení oplocenky natažením pletiva,  vyžínání – 

ošlapování  výsadby v druhé oplocence,  dokončení odvozu kalamitního dřeva – do konce roku 

vyúčtování,  podána žádost na  KÚ PK  o dotaci na  oplocenku – podat do jarního kola, letos již 

vyčerpány dotační  prostředky kraje,  

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

 Odstranění závady VO  větev k  horní Nekoř  - do „Drah“– spletené dráty – poděkování p. 

Uhlířovi  

 Instalace  dřevěných prvků na  čelní zdi sálu  KD – nutno  ještě - na boční stěny podia – 

opomenuto 
 Objednány  nové součásti k zářivkám na sále KD – jedno částečně  nesvítící  čtvercové světlo -  

oprava do konce roku 

 SDN – odvoz vytříděného odpadu – papír, objem, dřevo, směsný, nebezpečné odpady, režim 

zimní  obsluhy - sobota 1x za 14 dní  

 Termíny svozu na rok 2020 – chystané změny legislativy – navýšení poplatku skládkování, při 

letošním obejmu odpadu a vytříděných složkách – pod 20% bez bioodpadu by nás  čekalo  

navýšení nákladů o 250 tisíc 

 Oprava hasičské stříkačky  +  oprava boxer -  řemenice  alternátoru,  

 Revize HP dokončeny – přivezeny  nově natlakované a zrevidované HP 

 VH Orlicko 

 Jednání  Svazku pod zemskou branou 6.12.2019 – předání žádosti  o vstup 

 Vyměření – jednání o pozemcích u čp. 13 

 Příprava dokumentace projekt zastávka u továrny – podklady  předány zpracovateli žádosti, 

článek ve Zpravodaji – informování obyvatel o  záměru projektu 

 Připravována věcná upomínka ředitelům MŠ a ZŠ 

 Informace o výsledku jednání značky Vejrov,  schválení DI PČR  vodorovná značka zastávka 

BUS  u MŠ  

 Poděkování P. Blažek, p. Smejkal – zasázení habrů hřiště Bredůvka 

 

Usnesení 1b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje podat žádost  prostřednictvím MAS 

Orlicko na akci _ „Nekoř – nástupní chodník u zastávky Nekoř továrna“ do 19. výzvy IROP 

zaměřené na bezpečnost dopravy.  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1b/XI– 2019  bylo schváleno. 

  

Činnost úřadu –  

Spisovka   476 - 512 (36 dokumentů)  

Vyúčtování dotací POV, hasičské obleky 

Doplnění žádosti o zápis MŠZŠ do rejstříku škol o  IČ 

PK – vyúčtování dotace – POV 

Vklady do KN schválených smluv, příprava nových smluv 

OBNE 476-2019  - kácení SUS  

OBNE 483 - 2019  lustrace pozemků SPÚ 

OBNE 494-2019  - kácení Halbrštátovi 

OBNE 495-2019 Hlášení probační a mediační služba 

Zadosti o souhlas s dělením Obec Nekoř – 2127/12, 3088/1, 3041 

Souhlasy s dělením ŽBK 

Konzultace   chodník a zastávka u továrny, zajištění rozpočtu zastávky,  předání podkladů k podání 

žádosti, podání  žádosti o stavební povolení 

OBNE 496 2019 žádost o sdělení   -  výpis přestupků na občana  

OBNE 509-2019  žádost o sdělení  zdr. pojišťovna  - výpis přestupků 

Gratulace občanů, rozloučení na pohřbech 

9.12.2019 – kontrola krizového řízení,  HZS, MěÚ Žamberk 

Dodatek smlouva  pronájem restaurace KD 

 

 



3 

 

Vyvěšeno:  

Veřejná vyhláška 13/2019  – záměry prodeje 

OOP Mze 

VV – aktualizace zásad rozvoje PK 

Návrh rozpočtu a rozp. výhled  Orlicko 

 

činnost SK –  

vyjádření k dvěma stavbám – Halbrštátovi, Faltusovi   

Info z jednání SK 12.12.2019 – zápis  z jednání SK bude v příloze  

 

 Jednání Kontrolního výboru 

 

Kontrola úkolů z minulých jednání  

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

nedostatků  do 5.5.2019 -  nejsou všechny  - TRVÁ!!! – další závada drhnou dveře od záchodu 

v čekárně, položkový rozpočet –  obdržen, připravováno k soutěži  - úvod  zadání  zpracovat SK 

- Umístění korkových  nástěnek v KD - hotovo   

- Dřevěné rastry  na čelní zdi  sálu KD - na výzdobu  hotovo     

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

mezi novou školkou a čp. 145 – žádost  s výzvou k jednání předána administrátoru farnosti 

- Kontejnery  u obchodu  Vejrov – 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  - diskuse s por. Borovičkou DI  PČR 

UO – obdržen souhlas s vodorovou dopravní značkou zastávka Bus –  žádost MěÚ Zamberk 

k umístění trvalého dopravního značení  - starosta 

- 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 – zatím nezjištěno při dešťových  srážkách 

kudy teče, pravděpodobně voda  zatekla při namrznutí  ledu a jeho odtávání 

- Osadit netřeskem  skládanou zeď u  křižovatky u  Lehků  -   místostarostka  

- Plůtek kolem hřiště na Bredůvce – habr  -  osázeno 

- Výmoly  na staré cestě na Vejrově –dokončeno frézinkem   
- Poškozený plot u bývalé MŠ – bude opraven zaměstnanci – trvá 

- vysavač – vyfoukat – vysát  listí a  plody  stromů  z víceúčelového hřiště –  nutné seřízení chodu,  

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

 

Usnesení 1c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje mistostarostku dořešením reklamace 

herniho prvku loď: předat zdokumentovanou komunikaci s zhotovitelem, výsledky jednání o 

uznání reklamace, neuznané věci požadovat řešit ze strany projektanta, následně předložit 

harmonogram opravy prvku v návaznosti na možné  přemístění do rozšířené  zahrady  MŠ. 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1c/XI– 2019  bylo schváleno. 

 - Plán rozvoje obce  - pokračovat ve zpracování  plánu rozvoje obce – zima 2020 

- 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 –  předložen  výsledek – DI PČR UO doporučuje jen úpravu rychlosti v prostru 

zastávky  

Diskuse zastupitelů i přítomných  k řešení situace 
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Usnesení 1d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomí stanovisko DI PČR Ústí  nad 

Orlicí, vyslovuje s ním nesouhlas. Pověřuje starostu jednáním o možnostech odkupu pozemku 

k realizaci mlatové cesty. K další argumentaci  stáhnout z radaru na Vejrově– frekvence provozu 

vozidel  a rychlosti – žádost o měření rychlosti.  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1d/XI– 2019  bylo schváleno. 

- 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  -  informace od  

MgA. Zamazala – tlumočil starosta obce  

Usnesení 1e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř bere na vědomi informaci starosty, že studie 

zastavitelnosti byla firmou Molo architekti s.r.o.  pro obec zpracována bezplatně, v roce 2014 

schválená částka  na vypracování studie nebyla po předání studie fakturována, dle informace 

fakturovaná  nebude.    

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1e/XI– 2019  bylo schváleno. 

 dále viz    - zpráva kontrolního výboru a následné usnesení 

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

částečně ve zpravodaji 5/2015,  – doplnit o  informace o stavbě, uvedení  do provozu, soutěži 

stavba roku - místostarostka  - termín II/2020 

- 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– místostarostka převod smlouvy na nový subjekt, ukončení pojistky 

MŠ   
- 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 – III/2020 

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 

- 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 

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

Smejkal 

- Úžlabí u čp. 242– upravit terén až k vodnímu toku  - III-IV 2020  

- Chodník u čp. 13 –  4.12. 15.30 – jednání na místě samém  - stanovit hranice okolních pozemků  

- tuto středu zaměření  geodetickou firmou 

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

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

- Hřiště u ZŠ – rekultivace -  požádán Klas Nekoř o dokončení -  zadní část,  urovnání – 

zaměstnanci výběr kamení, 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. – výsledek? – 

zatím neposlali žádné informace 
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- Výběrové řízení na  další opravy čp. 286 a přístřešek na hasič. střkačky – úvodní podklady 

zpracovat SK, místostarostka  - do 15.1. 2020? 

- Cedule pozor děti na spojnici Nekoř – Studené – umístit provizorně -  oficiální stanovení  a 

umístění - starosta 

-  Seznam  značek k opravám – bude dodán B. Bezstarosti 

 

Návrhy a připomínky z 18.11.2019 

M. Faltusová 

- světla  u čp.    277 a 198 – 198 opravena celá větev, v tomto týdnu plošina a opravy dalších -  

výzva starosty – pokud nesvítí světlo, prosím hlásit okamžitě SMS nebo  emailem -  nečekat až do 

jednání OZ – aby bylo vyřešeno co nejdříve 

-Na dětském hřišti na Bredůvce  chybí u jednoho prvku houpací síť – vysvětlení starosty – tato síť se 

vždy na zimu uklízí 

- obnova židlí na sále – staré trhají ženám  silonky –  starosta žádá navrhovatelku najít na webu  

vhodné židle – alepoň 3 tipy výrobců – zkonzultovat s truhlářem, který stávající židle opravuje 

- 11.12.   akce Česko zpívá koledy, připojí se obec?  - navrhovatelka ani nikdo jiný se nenašel 

k tomu, aby zorganizoval, rozsvěcení vánočního stromu s programem MŠ  a  flétniček  proběhlo 

20.11. u MŠ a ZŠ 

B. Bezstarosti 

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

zjistit stav světla u čp. 152 – bliká!!!!, starosta zajistí opravu,  starosta zajistí souhlas  majitele 

pozemku k umístění kabelu a stožáru k cestě  pod 162 – k přemístění světla ze  stráně k přímo 

k silnici 

- Podložen plán rozvoje sportu  -  žádost o  konkrétní návrhy  k doplnění – výzva zastupitelům -  

návrhy do 15.1.2020 

P. Koblížek 

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

v soudním sporu bude podáno dovolání k NS – stát , resp. SPÚ dovolání podává,   žádost  s výzvou 

k jednání předána   administrátoru farnosti  
- ZŠ – drnčí  střešní větrák – žádost F. Mikyskovi  zajistit opravu 

- svoznice  v Údolí od  „Foglovy“  hospody ke  kapličce – viz  úkoly výše – řešení na místě starosta 

a J. Malý  

J. Kubíčková Berková  

– Servis vzduchotechniky v MŠ, objednáván i servis na tepelné čerpadlo  - servis  TČ  proběhl,  

topný kabel nelze zapojit z TČ – místostarostka s architektem zajistit jiné řešení,   

- místostarostka -  servis vzduchotechniky  proběhne do vánoc, nefungující ovládací prvek  

reklamován  zhotovitelské firmě 

J. Lehký 

- úklid za  budovou OÚ – postupuje pomalu – informace starosty – překládání materiálu na palety  

probíhá,  když jsou oba stálí zaměstnanci, ne když pracují  důchodci chodící na obec vypomáhat, 

nyní  prioritní práce  nyní v lese  

- reklamní tabule u zastávky u školy  -  při minulé diskusi se o  umístění zastupitelstvo neshodlo – 

starosta žádá o návrh  vzhledu a umístění 

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

poděkování  

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),   - viz  usnesení výše u vypořádání připomínek 

- Zimní údržba krajské silnice  - jak obec řešila podnět?   Dopis, který dostala obec  na vědomí,  

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

cestmistrovství  SÚS Žamberk,  obdrženy  informace o reálných  možnostech  zimní údržby,  získán  

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

nepodáván –opětovné jednání  starosty na cestmistrovství -  oficielní odpověď nemají k dispozici – 
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dotaz  starosty zastupitelstvu, jak chce v této věci postupovat dál a zda se  tuto problematikou 

zabývat 

Usnesení 1f/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu zasláním dopisu řediteli SÚS PK  

s žádostí  o kopii odpovědi panu Krejsovi na jeho podnět.  Po jeho obdržení a seznámení se s jeho 

obsahem přijme rozhodnutí, jak se věcí dále zabývat 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1f/XI– 2019  bylo schváleno. 

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

usnesení výše u vypořádání připomínek  

- 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  - návrh usnesení 

Usnesení 1g/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  kompletním zveřejněním 

zápisů OZ na webu obce  Nekoř  za rok 2019 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1g/XI– 2019  bylo schváleno. 

Záznamové zařízení –  návrh usnesení 

Usnesení 1h/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř pověřuje starostu  zpracování analýzy, jak jsou 

zveřejňovány zápisy z jednání na  okolních obcích a městech v regionu  

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1h/XI– 2019  bylo schváleno. 

- Neobdržel  materiál pro  školskou radu  shrnující  klady a zápory splynutí  - materiál  mu byl 

předán  na konci jednání 18.11.2019 

- Splynutí ZŠ a MŠ –výběrové řízení na  ředitele  splynutých subjektů 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 – článek pana Krejsy s touto problematikou 

uveřejněn v Nekořském zpravodaji 

 

Připomínky k zápisu neobdrženy 

Usnesení 1i/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zápis X/2019 z 18.11.2019 
Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 1i/XI– 2019  bylo schváleno. 

 

2. Majetkové  a smluvní záležitosti 

2.1. Prodej  části p.p.č. 3088/1 (3088/4) 

Dořešení  majetkoprávních vztahu – skutečnosti u čp. 94 Vejrov.  Na základě  usnesení 2d/IX-2019 

po obdržení  příslušného GP uveřejněn VV 13/2019 záměr prodeje, obdržen   písemný zájem  

manželů Koskových,  předložen návrh smlouvy  
 Usnesení 2d/IX-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3088/1 ostatní pl., ostatní 

komunikace označenou jako 3088/4. Po obdržení schváleného GP pověřuje starostu vyhlásit záměr prodeje veřejnou 

vyhláškou -  pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace s nezpevněným povrchem  – 70 Kč/m2 jako
  
cena

 
v místě a čase 

obvyklá
  
 

 

Usnesení 2a/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  na základě  usnesení 2d/IX -2019  a na základě  

veřejné vyhlášky 13/2019 schvaluje prodej a  kupní smlouvu  na  část p.p.č. 3088/1 ostatní pl., 

ostatní komunikace upravenou
  
dle

  
GP č. 1094-304/2019  ze dne 29.11.2019, označenou  jako 

p.p.č. 3088/4 ostatní pl., jiná  plocha o výměře 20 m
2  

 H. K. a J. K..  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/m2 jako
 
v místě a čase obvyklá. 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 2a/XI– 2019  bylo schváleno. 

2.2. Záměr odkupu st.p. 883, 877 

Obdržen návrh smlouvy  na odkup  pozemků  evidovaných jako stavební parcela číslo 877, o výměře 

895 m
2
, v druhu zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 883, o výměře 259 m

2
, v druhu 
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zastavěná plocha a nádvoří, oba v katastrálním území Nekoř a stavbu vodního díla – hráze 

k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni  umístěné  na pozemcích označených jako 

stavební parcely č. 878, č. 879, č. 877 a č. 883 v katastrálním území Nekoř  - pozemek a  stavba 

potřebná pro  výstavbu cyklostezky Žamberk – Nekoř.  

  

Usnesení 2b/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr odkupu  stavební parcela číslo 

877, o výměře 895 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří a stavební parcela číslo 883 o výměře 259 m

2
, 

zastavěná plocha a nádvoří, oba v katastrálním území Nekoř, a stavbu vodního díla – hráze 

k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni  umístěné  na pozemcích označených jako 

stavební parcely č. 878, č. 879, č. 877 a č. 883 v katastrálním území Nekoř  dle nabídky   Povodí 

Labe sp. uvedené v návrhu kupní smlouvy   

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 2b/XI– 2019  bylo schváleno. 

2.3. Dodatky smluv svoz a odstraňování kom. odpadu 

Usnesení 2c/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 

služeb č. 4991000504  (obec Nekoř) a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 4991001690 

(sběrný dvůr Nekoř) s EKOLOU České Libchavy s.r.o. 

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 2c/XI– 2019  bylo schváleno. 

 

2.4. Další majetkoprávní záležitosti  

Informace starosty  o řešení dalších majetkoprávních záležitostí  

– 3029/2 jednání s majiteli nabízené protiparcely 2936/1   - řešit s dořešením majetkoprávních 

vztahů  na p.p.č.  3029/3 před čp. 135 

- Doměření  skutečného stavu cesty na p.p.č 2945/2   - u čp. 173    

- Pronájem pozemku na rozšíření školní zahrady  

Usnesení 2d/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr prodeje  části p.p.č 2945/2   ost. 

plocha, ost. komunikace, GP 1098-422/2019 označenou jako - 2945/5 ost. plocha, ost. komunikace 

o výměře 55m
2
. Cena  prodávaného  pozemku je 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 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 2d/XI– 2019  bylo schváleno. 

Usnesení 2e/XI-2019:  Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje záměr jednat o pronájmu  části p.p.č. 

212 zahrada o  výměře cca 760 m
2
 k rozšíření  zahrady  u MŠ.   

Výsledek hlasování:  Pro 8  Proti 0 Zdržel se 0   Usnesení č. 2e/XI– 2019  bylo schváleno. 

 

3. ZŠ a MŠ Nekoř  

 Dva tekoucí pojistné, odvzdušňovací ventily – reklamace - místostarostka,  

 Servisní prohlídka  tepelného čerpadla 

 rozsvěcení ván stromu – MŠ, ZŠ pomohla s výzdobou –  vystoupení dětí MŠ, flétniček, společné 

zpívání koled  přítomnými a dětmi z ZŠ – komplikace kolem  dohodnutí  občerstvení i termínu  

rozsvěcení – není komunikace mezi MŠ  ZŠ 

 Dořešit reklamace   herní prvek loď  - místostarostka – viz předchozí body  

 informace  ke splynutí  - samostatný bod 

 

3.1. Splynutí ZŠ a MŠ 

Dvě porady ke splynutí,  ředitel se z obou omluvil – individuální jednání starosty s ním, jednání 

s účetním MŠ a ZŠ – vícepráce   spojené se sloučením 

Konkurz na novu účetní, příprava  hartwerového a programového vybavení pro její činnost 

Dopis  ředitelky rodičům  - informace o předpokládané výuce od ledna 2020,  lyžařský kurz – 

předchozí termín ředitelem ZŠ zrušen, odmítnutí rozeslání tohoto dopisu rodičům ze strany ZŠ 

prostřednictvím emailových kontaktů 

Dopis pana Vlasatého rozeslán prostřednictvím školního emailu 

Komplikace  převodu bankovních  účtů 
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Vložení dat  z OR  do registrů škol PK 

Převod   dodavatele vody, komplikace převodu  dodavatele el, energie 

19.12.2019 - 13,00 ZŠ  inventarizace 

 

Usnesení 3a/XI-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  a bere na vědomí dopis pana Vlasatého. 

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

Usnesení 3b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  vyjmutí budovy  čp. 308    

z majetku MŠ Nekoř  a vložení  do majetku obce Nekoř   

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

Usnesení 3c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje   uzavření smlouvy o  převodu 

movitého majetku ze Základní školy Nekoř na  Mateřskou školu a základní školu Josefa Luxe 

Nekoř a smlouvy o   převodu movitého majetku z Mateřské školy Nekoř na  Mateřskou školu a 

základní školu Josefa Luxe Nekoř 

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

3.2. Odměny ředitelům 

Poděkování za dosavadní práci a za práci při splynutí subjektů 

 Usnesení 3d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje   odměnu  stávajícím ředitelům 

ZŠ a MŠ  - ve výši 1 měsíčního platu dle platného   platového výměru, přičemž 15,000 + příslušné 

odvody bude hrazeno z prostředků na mzdy, které školské subjekty obdržely,  zbytek fin. prostředků 

poskytne obec Nekoř  

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

Usnesení 3e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  předložený platový výměr 

ředitelce MŠZŠJL Nekoř Mgr. Aleně Boháčové - s platností od 1.1.2020  

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

 

3.3. Návrh rozpočtu MŠZŠJL Nekoř   

Do návrhu  rozpočtu obce  na rok 2020 vyčleněna částka 850 000 – přesný rozpočet až na základě  

aktuální uzávěrky za rok 2019 

Usnesení 3f /XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř obce schvaluje  zaplatit kroužky v MŠ – 38 hodin 

x120 = 4560, kroužky ZŠ 112 hodin x120 = 13440  

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

Usnesení 3g /XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  pověřuje starostu obce  poskytnutím zápůjčky 

škol. subj. v případě  nenadálé platby  do konce roku 2019, následně informovat zastupitelstvo 

obce. Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje  použití poskytnuté zápůjčky MŠ Nekoř na krytí plateb 

roku 2019.  

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

4. Novelizace vyhlášek o místních poplatcích 
Starostou předložený návrhy vyhlášek vycházejících z novely zákona o místních poplatcích 

Usnesení 4a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 

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

Usnesení 4b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

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

Usnesení 4c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

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



9 

 

Usnesení 4d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje obecné závaznou vyhlášku Obce Nekoř 

č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdržel se 1  (P.K.) Usnesení č. 4d/XI– 2019  bylo schváleno. 

 

5. Příprava rozpočtu 2020 

5.1. Aktualizace  Programu rozvoje obce Nekoř 

Starosta odložil aktualizovaný  akční plán PRON 

Usnesení 5a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje aktualizovaný akční plán  na rok 2020 

Programu rozvoje obce Nekoř  

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

5.2. Návrh  rozpočtu 2020 

Sarostou předložen návrh rozpočtu na rok 2020 vypracovaný účetní obce.  

 Návrh J. Lehkého navýšení  rozpočtu v kapitole spolků spolků  o 20%.   Diskuse zastupitelů nad 

způsobem přidělování dotací spolkům 

Usnesení 5b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  navýšit kapitolu volný čas dětí o 24000 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0 Zdržel se 1  (J.P.) Usnesení č. 5b/XI– 2019  bylo schváleno. 

Usnesení 5c/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  návrh rozpočtu Obce Nekoř na rok  

2020 

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

 

5.3. Rozpočtové  opatření  

Návrh starosty na odměny zaměstnancům 

Usnesení 5d/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje  odměny  zaměstnancům  ve výši 13 

platu –  měsíčního průměru za poslední čtvrtletí  

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

Usnesení 5e/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř schvaluje rozpočtové opatření  -  prosinec 2019 

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

 

Usnesení 5f/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř –  schvaluje prominutí dluhu  za místní poplatek 

za likvidaci odpadů  - K. Dostálek – pobyt neznámý, náklady na vymožení by převýšily výši 

poplatku  

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

 

5.4. Rozpočtové provizorium 

Usnesení 5g/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje rozpočtové provizorium 2020 

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

6.Různé 

6.1. Nařízení o zimní údržbě 

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen návrh ke změně stávajícího platného nařízení o zimní údržbě, 

zůstává stávající nařízení v platnosti  

6.2. Zpráva kontrolního výboru 

Předsedou KV . Koblížkem přednesena zpráva KV 

Usnesení 6a/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř  schvaluje zprávu kontrolního výboru bez výhrad 

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

Předloženo usnesení ohledně střetu zájmů 

Usnesení 6b/XI-2019: Zastupitelstvo obce Nekoř   na základě doporučení kontrolního výboru  bere 

na vědomí  ustanovení  zákona o obcích č. 128/2000 Sb, paragraf 83, odstavec 2 – „člen 

zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 
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samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě 

zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájení jednání 

orgánu obce, který má danou záležitost projednávat 

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

 

Termíny:  

Příští jednání OZ 27.1.2020 

 

Návrhy a připomínky  

J. Lehký 

- poděkování  za úklid   věcí na sále KD nad šatnou  

-  majetkově vyřešit zbylé věci  uskladněné nad šatnou KD 

 - Znak na sál 

J. Malý 

- informace o vypsání dotačního programu na kůrovcové kalamitní dřevo 

B. Bezstarosti 

-  zimní údržba -  upozorňuje na  auta parkující na MK zabraňující údržbě,  upozornit na vystupující 

kanály  

- oznamuje střet zájmů při  realizaci zimní údržby  

M. Faltusová 

- dotaz na termín dětského karnevalu 

- dotaz , zda bude  nějaká výstava na sále KD 

V. Lehký  

– Dotaz na harmonogram a oslovení firem k výstavbě přístřešku na  hasičské stříkařky 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2019 

Zapisovatel: B. Bezstarosti 

Ověřovatelé:  Bc. Milada Faltusová, Jaroslav Lehký 

Starosta:  Ing. Jiří Pomikálek 

 


