Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 4,
které se konalo dne 28. 06. 2019

Místo a čas: kinokavárna Nadějkov, 1800 hodin
Přítomni: Vít Benda, Markéta Buzková, Petra Dohnalová, Josef Dvořák, Ondřej Hulan, Tomáš Kabíček,
Arnošt Novák, Šárka Peterková, Michal Steinbauer, Klára Tesařová, Lukáš Turnovec (1810 hodin),
Jaroslav Vacek
Omluveni: Pavel Kříž, Marek Peterka, Jan Veselý
Hosté: St. Benda, p. Cimpa, Marcela Chocholatá, J. Seidl, M. Tesař, p. Pokorný

1. Schválení programu zasedání
Starosta obce zahájil jednání a přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. Starosta konstatoval 11
přítomných, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schvální programu zasedání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Závěrečný účet obce 2018
eOn projekt Bezděkov
Projekty 2019
Závěr

Usnesení č. 34/2019:
ZO schvaluje program jednání na svém zasedání dne 28. 6. 2019 ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pro: 11

Schvální programu zasedání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová opatření
Závěrečný účet obce 2018
eOn projekt Bezděkov
Projekty 2019
Závěr

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Zapisovatel:

Ing. Klára Tesařová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Dvořák, Jaroslav Vacek

Usnesení č. 35/2019:
ZO schvaluje paní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku; Josefa Dvořáka a Jaroslava Vacka jako
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 06. 2019.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Účetní obce představuje přítomným RO č. 6/2019, které bylo schváleno radou obce.
Rozpočtové opatření 6/2019
Název

Název

Ostatní záležitosti kultury, církví a
sděl. prostředků

Činnost místní správy
Ostatní činnosti j.n.

Slavnost k výročí Prokopa
Chocholouška
5492 Věcné dary - poukázky k vítání dětí
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

V Kč
25 000,00
6 000,00
9 000,00
-40 000,00
0,00

Usnesení č. 36/2019:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2019 s vypořádáním pouze na výdajové straně
rozpočtu, tedy v celkové výši 0,- Kč.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Závěrečný účet obce 2018
V 1810 hodin dorazil na jednání zastupitel Lukáš Turnovec.
Starosta obce seznamuje přítomné se Závěrečným účtem a účetní závěrkou Obce Nadějkov za rok
2018.

Závěrečný účet byl zveřejněn dne 10. 6. 2019 na úřední i elektronické úřední desce, projednán
finančním výborem dne 27. 6. 2019. Zpráva FV viz níže.

Celkové příjmy 31.670.692,78 Kč
Celkové výdaje

33.127.952,79 Kč

Náklady

15.761.046,88 Kč

Výnosy

16.136.939,75 Kč

Výsledkem hospodaření běžného účetního období za rok 2018 byl zisk 375.892,87 Kč

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky nebo rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Zjištěnými nedostatky byly:

Zřizovací listina příspěvkové organizace neobsahovala stanovené náležitosti (rozvahové majetkové
účty ZŠ – zejména 022 se neshoduje s podrozvahovým účtem zřizovatele). Nedostatek bude
napraven do 28. 2. 2020 správným zaúčtováním.

Usnesení č. 37/2019:
ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Obce Nadějkov v roce 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Nadějkov za rok 2018 bez výhrady.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 38/2019:
ZO schvaluje účetní závěrku Obce Nadějkov za rok 2018 bez výhrady
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 39/2019:
ZO schvaluje provedení následujících nápravných opatření ke zjištěným nedostatkům:




Shoda v zaúčtování rozvahových účtů ZŠ a podrozvahových účtů zřizovatele bude napravena do
28. 2. 2020 správným zaúčtováním a do tohoto data bude podána Zpráva o plnění přijatých
opatření.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0

DSO Venkov
Usnesení č. 40/2019:
ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO Venkov za rok 2018.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. eON projekt Bezděkov
Starosta předává slovo panu Pokornému, který přítomné podrobně informuje o problematice NN
vedení v Bezděkově.
Z původně jednoduchého připojení NN vedení do budovy bývalé slepičárny v Bezděkově se vyvinula
rekonstrukce celého rozvodu NN v Bezděkově, důvodem je vyžilé vedení a současný trend pokládky
pouze zemního vedení NN.

Jako nejefektivnější řešení situace se jeví demontování vzdušného NN vedení a tím pádem odstranění
sloupů, na nichž je namontováno veřejné osvětlení. Pro obec z tohoto řešení plyne vybudování pěti
nových osvětlovacích bodů. Pro pokládku kabelů, s výjimkou protlaků pod komunikacemi, bude
možné bezúplatně využít výkopy eON, typ osvětlení LED, cena materiálu a prací pro obec bude
stanovena v poptávkovém řízení.

Usnesení č. 41/2019:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030028809/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42/2019:
ZO schvaluje realizaci projektu vybudování nového veřejného osvětlení v osadě Bezděkov. Realizaci
poptávkového řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových změn deleguje do
pravomoci rady obce. Podpisem smluv potřebných k realizaci projektu pověřuje starostu obce.
Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Projekty 2019
V 1845 odchází z jednání zastupitelka Petra Dohnalová.
Starosta obce seznamuje přítomné a aktuálním stavem projektů pro rok 2019.
„Součkovina“
obec je 14. náhradník na pořadníku úspěšných žadatelů. Na dotacích rozděleno 200 mil. Kč, mezi
náhradníky jsou žádosti za 1.000 mil Kč, nedoporučené žádosti jsou za 1.400 mil. Kč. Paní ministryně
přislíbila navýšení financování v tomto dotačním titulu, je tedy reálná možnost, že obec dotaci získá.
V současné době běží výběrové řízení na dodavatele.

Komunikace Sběrný dvůr
obec je ve třetí stovce náhradníků, pravděpodobnost získání dotace velmi malá. Letos se zřejmě
nebude realizovat.

Technika pro obec – traktor
Výběrové řízení běží, zastupitelstvo bude rozhodovat na příštím zasedání

Komunikace Homolská
Ve fázi přípravy, projednáno s obyvateli. Probíhá jednání s autorem projektu o přecenění projektu
pro výběrové řízení.

Veřejné osvětlení Bezděkov
Projednáno v předchozím bodě

Fasáda pohostinství u Jandů
Připravuje se vizualizace, poté proběhne výběrové řízení na dodavatele.

Vybavení kuchyně ZŠ
Poptávkové řízení ukončeno. Dodavatelem byla vybrána firma Jiří Barbořík, J.B.Gastro, Dražice.
Nabídková cena 127.880,- Kč bez DPH. Realizace do 5. 8. 2019.

Projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ
Výběrové řízení běží

Rekonstrukce klubovna SDH
Projekt probíhá

Usnesení č. 43/2019:
ZO bere na vědomí stav realizace plánovaných projektů v roce 2019.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Oprava chodníků
Rada obce projednala opravu chodníků v Nadějkově za použití zámkové dlažby z chodníků na školním
hřišti, dlažby je cca 75m2. Dodavatelská firma dodá podkladové vrstvy a beton, obrubníky, dlažbu a
bourání zajistí obec. Cena za m2 cca 1000,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 44/2019:
ZO schvaluje realizaci projektu oprava povrchu chodníků v Nadějkově převážně za použití starší
zámkové dlažby ve vlastnictví obce. Realizaci poptávkového řízení na dodavatele a provedení
potřebných rozpočtových změn deleguje do pravomoci rady obce. Podpisem smluv potřebných
k realizaci projektu pověřuje starostu obce.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1900 ukončil zasedání zastupitelstva.

KONEC ZASEDÁNÍ

Zapsala: Klára Tesařová

Ověřili:

Josef Dvořák

Jaroslav Vacek

Arnošt Novák, starosta obce

