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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 2/2022, 

které se konalo dne 17. 06. 2022 

Místo a čas: kinobar Nadějkov, 18
00

 hodin 

Přítomni: Ing. arch. Vít Benda (online), Markéta Buzková, Ing. Olga Černá, Petra Dohnalová, Ondřej Hulan, Ing. 
Tomáš Kabíček, Pavel Kříž, Ing. Arnošt Novák, Marek Peterka, MUDr. Šárka Peterková, Michal Steinbauer, Ing. 
Klára Tesařová, Lukáš Turnovec (18

16
), Jaroslav Vacek,  

Omluveni: Mgr. Jan Veselý 

Hosté: M. Chocholatá, p. Petřík (MN), p. Vocílka, M. Tesař, p. Šimera, M. Kozák, Š. Čapková, J. Krajčová 

 
1. Schválení programu zasedání 

Starosta obce jako předsedající zahájil jednání v 18:06, přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. Starosta 
konstatoval na začátku zasedání 13 přítomných, zastupitel Jan Veselý se omluvil, Lukáš Turnovec hlásil pozdní 
příchod.  
 
Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání: 
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Projekt výstavby bytových domů 
4. Závěrečný účet obce 2021 
5. Rozpočtová opatření 
6. Pozemky pro individuální výstavbu, výběr lokality 
7. Projekty 2022 

a. Chodníky, komunikace a další 
b. Nové projekty – dětské hřiště, úřední deska a další 
c. Technika pro obec 

8. ZŠ Nadějkov – využití části budovy 
9. Věcná břemena EGD 
10. Pošta Partner 
11. Počet členů zastupitelstva obce 
12. Informace z rady obce 
13. Závěr 

 
 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
Zapisovatel:   Ing. Klára Tesařová, Štěpánka Čapková 
Ověřovatelé zápisu:  Petra Dohnalová, Ing. Tomáš Kabíček 
 
Usnesení č. 20/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje upravený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou a Štěpánku Čapkovou jako 
zapisovatelky; pí. Petru Dohnalovou a p. Tomáše Kabíčka jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 17. 06. 2022.  
Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 
 
 

3. Projekt výstavby bytových domů 
Po posledním ZO se p. Duchoň zúčastnil schůze rady obce, představil projekt, který starosta rozeslal, tj. 2 

dvojdomky. Tento projekt vycházel z předpokladu, že v proluce bude povolena pouze individuální bytová 

výstavba. Podle nového územního plánu bude v lokalitě možná i výstavba bytových domů. P. Duchoň tedy 
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projekt přehodnotil a navrhovaná nová zástavba by měla obsahovat tři bytové domy o zastavěné ploše 277m
2
 

každého z nich. Každý bytový dům by obsahoval 8 bytových jednotek (v 1. NP 3, v 2. NP 3, v 3. NP 2). Ke každé 

bytové jednotce by náležela 2 parkovací místa. Počítáno je i s klidovou zónou za bytovými domy. Rada obce 

doporučuje po zpracování studie k výstavbě výše zmíněných bytových domů vše veřejně prodiskutovat přímo 

s p. Duchoněm – případný prodej a následná výstavba BD by měla zásadní dopad na život místních obyvatel.  

Ing. Černá se dotazuje, zda je propočítána případná dostatečnost kapacity vodovodu a kanalizace. Dle slov 

starosty by vodovod měl být dostačující, kanalizace také – BD by měly mít vlastní čističku odpadních vod. 

V 18
16

 dorazil na jednání zastupitel Lukáš Turnovec. 

Zastupitel Benda se dotazuje, zda si případným prodejem obec neznepřístupní zadní pozemky pro případ 

výstavby za okály. Starosta reaguje, že tato záležitost by mohla být řešena např. věcným břemenem, případně 

přístupem ze staré Hubovské.  

Usnesení č. 21/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o záměru výstavby bytových domů na pozemcích par.č. 622/32, 622/52, 

622/53 a 622/55 k.ú. Nadějkov, pověřuje starostu obce jednáním s Ing. Duchoněm o zpracování studie k nově 

předloženému záměru, které bude následně podkladem k dalšímu veřejnému projednání. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 
 
 

4. Závěrečný účet obce 2021 
Závěrečný účet byl zveřejněn dne 1. 6. 2022 na úřední i elektronické úřední desce, byl projednán finančním 

výborem dne 3. 6. 2022. Finanční výbor doporučuje ZÚ schválit. 

 

Celkové příjmy  30.429.359.83 Kč (13.970.300,- Kč navržený rozpočet) 

 

Celkové výdaje  29.851.852,61 Kč (13.970.300,-Kč navržený rozpočet) 

 

Výnosy   18.239.179,42 Kč 

 

Náklady   16.099.098,95 Kč 

 

Výsledkem hospodaření běžného účetního období za rok 2021 byl zisk 2.140.080,47Kč. 

 

Při přezkoumání hospodaření kontrolory Jčk byl zjištěn jeden méně závažný nedostatek, skutečný stav nebyl při 

dokladové inventuře pozemků ověřen podle inventarizačních evidencí. Nebyla zjištěna žádná rizika, která by 

mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. 

 

Usnesení č. 22/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Nadějkov v roce 2021 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Nadějkov za rok 2021 bez výhrady. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

Usnesení č. 23/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje účetní závěrku obce Nadějkov za rok 2021 bez výhrady. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
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5. Rozpočtová opatření  
RO postupně komentuje účetní obce.  

V rámci delegovaných kompetencí bylo radou obce Nadějkov schváleno: 

 rozpočtové opatření č.3 k 7. 4. 2022 v celkové výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu 

zapojením nespecifikovaných rezerv. K RO nejsou dotazy. 

 

Usnesení č. 24/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v celkové 

výši 0,- Kč, vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 

 rozpočtové opatření č.4 k 19. 5. 2022 celkové výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu 

zapojením nespecifikovaných rezerv. K RO nejsou dotazy. 

 

Usnesení č. 25/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v celkové 

výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 

 rozpočtové opatření č.5 k 2. 6. 2022 v celkové výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu 

zapojením nespecifikovaných rezerv. K RO nejsou dotazy. 

 

Usnesení č. 26/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v celkové 

výši 0,- Kč vyrovnané pouze na výdajové straně rozpočtu zapojením nespecifikovaných rezerv. 

Pro: 14   Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 

Rozpočtové opatření č. 6 k 17. 6. 2022 předloženo k projednání zastupitelstvem, v celkové výši 1.623.765,41- Kč 

na příjmové i výdajové straně rozpočtu. K RO nejsou dotazy. 

 

Usnesení č. 27/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění (přiloženo k materiálům) v celkové výši 

1.623.765,41- Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 
 

6. Pozemky pro individuální výstavbu, výběr lokality 
Rada obce otázku vhodných pozemků opakovaně diskutuje, zůstávají v podstatě dvě lokality: 

 „pod vodojemem“, na kterou je zpracována studie a pro kterou jsme nechali orientačně spočítat 

náklady spojené se zasíťováním pozemků, zasíťování zahrnuje vybudování komunikace (spodní stavba, 

povrch penetrovaný makadam, bez finišeru), včetně obrubníků a přípravy pro chodníky, veřejné 

osvětlení, vodovod, oddílná kanalizace. Cena 8.600.000,- Kč, kalkulováno v cenách květen 2022. 

Rozpočítáno na m
2
 na 11 pozemkových parcel potom 763,-Kč vč DPH/m

2
 (Orientačně lze předpokládat, 

že náklad na m
2
 pozemku spojený se zasíťováním bude podobný i v jiné lokalitě) 
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 na pravé straně ulice Homolská. Pozemky vlastní z převážné většiny Ing. JB, na pozemcích jsou některé 

nedořešené kauzy, které by, podle jeho slov, měly být do konce roku vyřešeny.  

 

 Ing. KD, majitel pozemků za Nadějkovem, směrem na Květuš směnu pozemků odmítl; MUDr. 

Horákovou se sice zkontaktovat podařilo, ale bez výsledku. 

 

Shrnutí:  

Rada obce shledala jako nejpřirozenější místo pro novou zástavbu v lokalitě Homolská, pravá strana, nicméně 

zatím nevíme, kdy a zda se povede vyřešit vlastnické vztahy, zda bude majitel (JB ml.) ochoten pozemek směnit, 

protože koupě pozemků by následnou prodejní cenu výrazně zvyšovala a kdy by bylo případně možné začít 

s přípravnými pracemi.  

Jako druhá, zřejmě reálnější varianta, zůstávají pozemky pod vodojemem - je možné začít projektovat prakticky 

okamžitě, v záři vypovědět pachtovní smlouvu, požádat o stavební povolení, připravit smlouvy o smlouvách 

budoucích a pozemky začít prodávat. Nevýhoda, pozemky přímo nenavazují na současnou zástavbu, muselo by 

se připravit propojení Homolská a nová zástavba, přes silnici na Starcovu Lhotu. Na námět zastupitele V. Bendy 

starosta prověří možnost rozšíření intravilánu obce (cedule konec obce až pod vodojemem na silnici 123/3) + 

možnost situování vjezdů přímo na komunikaci 123/3.  

V případě pozemků pod vodojemem starosta navrhuje prověřit možnost odkupu sousedících pozemků parc. č. 

421/15, 421/4, 421/18, případně také 421/17 a 421/16 vše k.ú. Nadějkov, a to za účelem zcelení lokality. 

Současně obec prověří zájem stávajících žadatelů o koupi stavebních parcel. 

O lokalitě by mělo zastupitelstvo rozhodnout do konce září z důvodu případné výpovědi z pachtovní smlouvy. 

 

Usnesení č. 28/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o přípravě pozemků, o lokalitě pro výstavbu rozhodne na svém 

zasedání v září 2022. Pověřuje starostu a radu obce projednat možnost rozšíření intravilánu obce a situování 

vjezdů na komunikaci 123/3. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 
 

7.  Projekty 2022 
Rekapitulace projektů roku 2022, informace o nových projektech 

 

 Místní komunikace (MMR) 

Dotace MMR na opravy místních komunikací dostaly z celého Jihočeského kraje letos dva projekty, obec 

Nadějkov je mezi náhradníky, šance na získání dotace prakticky žádná.  

Výběrové řízení proběhlo, ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma Vialit (celková cena 5.815.730,75 

Kč), nabídky dále poslaly firmy Switelsky a Dřevotvar, Eurovia a Colas nabídku nepodaly). 

Rada obce doporučuje na vlastní náklad opravit MK Zahradní, protože její stav je skutečně špatný, využít 

výsledek výběrového řízení komunikaci opravit, jako dílčí plnění projektu z vlastních prostředků obce 

(2.072.964,55 Kč)  

 

Usnesení č. 29/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje opravu MK Zahradní z vlastních prostředků obce Nadějkov s respektováním výsledků 

výběrového řízení, podpisem všech potřebných dokumentů pověřuje starostu obce, provedení potřebných 

rozpočtových deleguje do kompetence rady obce Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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 Chodníky Nadějkov 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma SLAP cz, Želeč ve výši 1.295.768, 70 Kč, realizace v týdnu od 

posledního červnového týdne, cca měsíc. Obec bude financovat z vlastních zdrojů. 

Rada obce diskutovala s místními obyvateli možnost opravy chodníků podél náměstí, které jsou také ve velmi 

špatném stavu. Předběžná kalkulace ceny na úsek podél náměstí je 480.000,- Kč (stejná realizační firma). 

 

Usnesení č. 30/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje rozšíření projektu „Oprava chodníků Nadějkov“ o chodníky podél náměstí v Nadějkově, 

podpisem všech dokumentů potřebných k realizaci projektu pověřuje starostu obce, provedení potřebných 

rozpočtových opatření deleguje do pravomoci rady obce. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 Dětské hřiště 

Rada obce vytipovala dvě nové lokality pro dětská hřiště v Nadějkově (za hospodou a u fotbalového hřiště), 

vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí v „horní“ části Nadějkova a možnosti spojit sportovní aktivity pro starší 

děti spolu se zabavením se těch menších, doporučuje rada obce zvolit místo pro hřiště u fotbalového hřiště 

(pod hřištěm směrem ke hřbitovu). Druhá lokalita za hospodou by zatím mohla být řešena úsporně z toho co 

má obec k dispozici, např. umístěním nevyužívaného kolotoče od školy).  

Cena prvků na hřiště u fotbalového hřiště včetně instalace cca 220 tis. Kč. Jedná se o několik herních prvků, 

např. skluzavka umístěná do terénu, opičí dráha, pískoviště, klasická houpačka, jednoduché houpadlo, atd. + 

doplnění o workout prvky, která má obec již k dispozici). 

Usnesení č. 31/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje projekt „Dětské hřiště“ na pozemku parc. č.  360/15 k.ú.Nadějkov v rozsahu dle 

kalkulace, vyhodnocením poptávkového řízení na dodavatele pověřuje radu obce Nadějkov, podpisem všech 

potřebných dokumentů pověřuje starostu obce, provedení potřebných rozpočtových deleguje do kompetence 

rady obce Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 Příkopový mulčovač za traktor 

Koupě ramena s mulčovačem umožní efektivní údržbu okrajů místních komunikací vlastní technikou, tedy 

sečení tehdy, když je potřeba a na místech, která to potřebují. Pravidelné častější vysekávání příkopů zabrání 

nárůstu křovin okolo komunikací, sečení trávy v kratších intervalech v blízkosti křižovatek tyto úseky zpřehlední 

a zvýší bezpečnost provozu.  

Některé z dostupných typů: 
KVERNELAND FHP PLUS 200   259.000,- bez DPH 
HUMUS SP 155     243.600,- bez DPH  
FERRI ZMTE PRO 1600    197.000,- bez DPH  
PRODAG Zlín MKM 130    150.800,- bez DPH 
PRODAG Zlín MKS Plus 160   173.100,- bez DPH 
TEHNOS MBL 150 LW    155.000,- bez DPH 
Doporučený typ 

TEHNOS MBL 150 LW    155.000,- bez DPH 

Prodejce UNIAGRA, Týn nad Vltavou - je možné zapůjčit na vyzkoušení, předváděcí stroj po dvou předváděcích 

akcích je možné koupit za 143.000,- Kč bez DPH. 
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Usnesení č. 32/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje nákup mulčovače za traktor, vyhodnocením poptávkového řízení na dodavatele 

pověřuje radu obce Nadějkov, podpisem všech potřebných dokumentů pověřuje starostu obce, provedení 

potřebných rozpočtových deleguje do kompetence rady obce Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 Kontejner na suť 

Rada projednala a doporučuje pro manipulaci s těžkými sypkými materiály (suť, oprava komunikací a cest) 

koupit nízký kontejner na suť. Cena cca 50 tis Kč. 

 

Usnesení č. 33/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje nákup nízkého kontejneru na suť za traktor, vyhodnocením poptávkového řízení na 

dodavatele pověřuje radu obce Nadějkov, podpisem všech potřebných dokumentů pověřuje starostu obce, 

provedení potřebných rozpočtových deleguje do kompetence rady obce Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 Kolumbárium 

Rada obce po prohlídce místa doporučuje umístění v zelené části hřbitova (před starou zdí) na pravé straně. Pro 

příchod je možné vybudovat jednoduchou pěšinu vysypanou kamínkem. Rozměry základové desky 80 cm x 420 

cm, počet skříněk 15, možnost umístění až 30 schránek s ostatky. Cena zhotovení 100.000,- Kč bez DPH 

Usnesení č. 34/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje realizaci projektu „Kolumbárium“. Podpisem všech potřebných dokumentů pověřuje 

starostu obce, provedení potřebných rozpočtových deleguje do kompetence rady obce Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

 Elektronické informační deska 

Návrh rady je zvolit stejnou cestu jako Jistebnice,  32“ deska na zeď, pronájem na 5 let, splátka 7980,- Kč 

měsíčně, žádat o dotaci, v případě úspěšné žádosti cenu desky uhradit jednorázově z dotace. Nejedná se o 

nezbytnost, pouze o přívětivější přístup k získání informací a usnadnění práce pro obec. Diskutuje se o potřebě 

zařízení, podmínkách servisu, dotačních možnostech na pořízení. Z diskuze vyplynulo, že obec prozatím do 

projektu investovat nebude a počká, jak se el. ÚD osvědčí v okolních obcích a v návaznosti na příp. dotační 

výzvu téma znovu otevře. 

 

Usnesení č. 35/2022:  
ZO Nadějkov odkládá realizaci projektu „Elektronické úřední deska“. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 

Rekapitulace stávajících projektů: 

 Lesní cesty 
SZIF si vyžádal drobnou úpravu projektu (vyjmutí cca 20m

2
 z celkové ploch), realizace proběhne v červenci. 

 

 Místní komunikace (Jihočeský kraj) 
Podána žádost o dotaci na opravu místních komunikací z dotačního programu Jihočeského kraje, jedná se o 
komunikace Starcova Lhota – Bláhův mlýn, Nepřejov – Boučí. Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, získali 
jsme dotaci ve výši 194.000Kč. 
Výběrové řízení na opravu komunikací vyhrála firma Vialit Soběslav, která podala ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku (593.791,68 Kč), oprava bude provedena technologií penetrovaného makadamu. 
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 Hasičský domek Kaliště 
Dotace z JČK 266 tis. Kč, výběrové řízení vyhrála s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou firma Gigarem Řepeč, 
cena 469.932,60 Kč. 
 

 Rekonstrukce koupelen DPS 
Postupná rekonstrukce koupelen v DPS do bezbariérové podoby. 
 

 Tělocvična ZŠ 
Výmalby a výměna topení. 
 

 Projekt rekonstrukce topení ZŠ a MŠ 
Probíhá. 
 

 VO Bezděkov 
Probíhá. 
 

 Chlístov 
Dokončení zatrubnění odpadních vod, červenec-srpen 2022. 
 

 Oprava křížků Chlístov a Šichova Vesec 
Probíhá. 
 

 Nákladní čtyřkolka  
Náhrada za dosluhující vozidlo Multicar 24, které se i přes snižování ceny dosud nepodařilo prodat, další opravy 
a příprava na STK již nedávají ekonomicky smysl. Vhodnou náhradou by mohla být nákladní čtyřkolka, např. 
Linhai, vozidlo pro dva pracovníky, sklopná korba s nosností do 500kg. 
Je to jedna z možností jak Multicar 24 nahradit, starosta vybízí zastupitele k zamyšlení a podání návrhů, jak 
starou techniku nahradit.  
 

 Cedulky na lavičky 
Instalována první cedulka na lavičku Bohuslava Hedvika, zastupitelé se shodují na dalším pokračování. 
S autorem cedulky, p. Plaveckým, řeší obec i nápis na hospodu, případné zvýšení ceny oproti původnímu 
odhadu obci nevadí, vše bude řešeno nejspíše v rámci jedné fakturace. 
 

Usnesení č. 36/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informace o plánovaných projektech obce pro rok 2022. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
 
 

8. ZŠ Nadějkov – využití části budovy 
Paní ředitelka se omlouvá z dnešního jednání. S využitím části budovy ZŠ jak je níže popsáno souhlasí a 

vyjadřuje mu podporu. Souhlasné stanovisko školy rovněž potvrzuje Mgr. Krajčová, která je na ZO přítomna. 

Obec Nadějkov byla oslovena jednatelkou Základní školy Na Dědině, Ostrožská Nová Ves, paní Bc. Marií 

Kusákovou (dříve Nováková, Starcova Lhota) se žádostí o pronájem části budovy ZŠ v Nadějkově se záměrem o 

rozšíření počtu míst pro žáky jejich školy s distanční výukou, které už nemají kam umístit. 

Proběhlo několik setkání a představení programu, v této fázi se jedná o administrativní krok, který 
neznamená fyzickou přítomnost žáků v Nadějkově. Jedná se o odčerpání určité kapacity ZŠ Nadějkov pro žáky 

jiné školy, požadovaná kapacita pro cca 50 žáků, celková kapacita školy v Nadějkově je 125 žáků, využíváme 
zhruba 30. 

Výše nájemného 15.000,- Kč měsíčně (180.000,- Kč/rok), smlouva od 1. 9. 2022. 
Usnesení č. 37/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí pronájem části budovy ZŠ Nadějkov. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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9. Věcná břemena EGD 

Smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene  
Návrhy smluv starosta rozesílal elektronicky. 

 PI-001030070494/002-SECB Chlístov XXXXX: NN připojení kabelem, 

 PI-001040021054/002-SECB Petříkovice XXXX: NN úprava vedení 
 

Usnesení č. 38/2022:  
ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene  

 PI-001030070494/002-SECB Chlístov XXXXX: NN připojení kabelem, 

 PI-001040021054/002-SECB Petříkovice XXXX: NN úprava vedení 
a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv.  
Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 
10. Pošta Partner 

V současné době řešíme smluvní dokumenty, které nejsou pro obec příliš výhodné. Starosta připomínkoval 
smlouvu a všechny dodatky (asi 15). Česká Pošta opravila pouze faktické chyby (např. nesoulad terminologie ve 
smlouvě a dodatcích), ostatní věci (např. odpovědnost obce za obsah zásilek) bagatelizuje. Další jednání o 
smlouvě proběhne příští týden. Starosta není přesvědčen, že povede k výsledku, v tomto období se Česká pošta 
snaží vytvářet tlak na obec omezováním služeb na pobočce (rozsah pracovní doby). 
Usnesení č. 39/2022:  
ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o projektu Pošta Partner. 
Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 
Schváleno jednohlasně. 
 

 
11. Počet členů zastupitelstva obce 

Před komunálními volbami je povinností zastupitelstva stanovit počet členů zastupitelstva na 
následující volební období tj. 2022-2026. 

1. Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu 
obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo obce mělo 
v obci, městysi, městě, městském obvodu, městské části (nad 500 do 3 000 obyvatel 7-15 
členů) 

2. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů 
zastupitelstva obce v končícím volebním období. 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá 
zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak 
zákon. 
V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 
102 odst. 4). 
Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů 
zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí 
přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde 
zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. 
 

Usnesení č. 40/2022:  
ZO Nadějkov stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 na 15 členů. 

Pro: 14  Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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12. Informace z rady obce 
Rada obce projednávala v období 19. 3. 2022 do 16. 6. 2022 mimo jiné následující témata 

 Směnu pozemků pro možnost individuální výstavby s panem Dvořákem 

 Omezení svícení na sběrném dvoře 

 Pronájem hospody 

 Generální klíč pro všechny obecní budovy 

 Vybudování posilovny v budově OÚ 

 Možnost pronájmu 2. patra ve škole  

 Projekt oprava chodníků 

 Oprava hrobky na hřbitově 

 Vybudování kolumbária na hřbitově 

 Rekonstrukce dětského hřiště u bytovky č. 105 

 Pošta partner, komentáře ke smlouvě a změna určitých bodů 

 Údržba fotbalového hřiště a jeho okolí 

 Pouť v Nadějkově 

 Potřebné opravy na hřišti u školy 

 Projekt na změnu vytápění ZŠ a MŠ Nadějkov 

 Možnost výstavby bytového domu v Nadějkově 

 Revize plynových kotlů č. p. 141 

 Umístění knihobudky do autobusové čekárny 

 Rekonstrukce koupelen v DPS 

 Nákup obecní techniky 

 Dětské hřiště v Nadějkově 

 

 

13. Závěr 
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a v 20

03
 ukončil zasedání zastupitelstva. 

 
 

KONEC ZASEDÁNÍ 
 

Zapsala: Klára Tesařová, Štěpánka Čapková 
 

 
Ověřili: 

 
 
 
 

 
 

Petra Dohnalová                                                     Tomáš Kabíček 
 
 
 
 
 
 
 

Arnošt Novák, starosta obce 


