Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 7,
které se konalo dne 27. 12. 2019

Místo a čas: kinokavárna Nadějkov, 1700 hodin
Přítomni: Vít Benda, Petra Dohnalová, Josef Dvořák, Ondřej Hulan, Tomáš Kabíček, Pavel Kříž, Arnošt
Novák, Marek Peterka, Šárka Peterková, Michal Steinbauer, Klára Tesařová, Lukáš Turnovec, Jaroslav
Vacek, Jan Veselý
Omluveni: Markéta Buzková
Hosté: M. Chocholatá, St. Benda

1. Schválení programu zasedání
Starosta obce zahájil jednání a přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. Starosta konstatoval 14
přítomných zastupitelů, 1 je omluven. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu zasedání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová o patření
Rozpočet Obce Nadějkov na rok 2020
Projekty 2020
Rekonstrukce domu čp. 6
Odpadové hospodářství
Závěr

Usnesení č. 68/2019:
ZO schvaluje program jednání na svém zasedání dne 27. 12. 2019 ve znění:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Schválení programu zasedání
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočtová o patření
Rozpočet Obce Nadějkov na rok 2020
Projekty 2020
Rekonstrukce domu čp. 6
Odpadové hospodářství
Závěr

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

Ing. Klára Tesařová

Ověřovatelé zápisu:

Lukáš Turnovec, Marek Peterka

Usnesení č. 69/2019:
ZO schvaluje paní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku; Lukáše Turnovce a Marka Peterku jako
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2019.
Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření
Účetní a starosta obce představují přítomným RO č. 15/2019. K RO nejsou žádné dotazy. Toto
rozpočtová opatření schvalovala rada obce v rámci delegovaných kompetencí.
VÝDAJOVÁ ČÁST
ODPA Název

Název
Nákup traktoru,
akontace
Oprava fasády
pohostinstí U Jandů

2212 Silnice
Nebytové
3613 hospodářství
Ostatní
6409 činnosti j.n. 5901 Nespecifikované rezervy
VÝDAJE CELKEM

V Kč
304 000,00
509 998,42
-813 998,42
0,00

Usnesení č. 70/2019:
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2019.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

V návaznosti na předešlé rozpočtové opatření překládá starosta zastupitelstvu k projednání návrh,
který vzešel z předběžné účetní závěrky roku 2019 (rada neprojednávala). Obec Nadějkov bude mít
na nespecifikovaných rezervách cca 2.200.000,- Kč.
Ve smlouvě o úvěru na nákup traktoru obec už měsíc řeší vlastnické vztahy - kdo je ekonomický a kdo
právní vlastník stroje. Starosta dává zastupitelům na zvážení, zda stroj nedoplatit v plné výši bez
úvěru. Po schválení akontace je výše zbývající částky k doplacení 1.215.000,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že se obec stane od 1. 1. 2020 plátcem DPH, část DPH se obci vrátí (cca 60-70%).
Předložený návrh rozpočtového opatření č. 16 zahrnuje doplacení traktoru v plné výši. Po tomto
rozpočtovém opatření by zůstalo na nespecifikovaných rezervách obce více než 900.000,-Kč. Část
DPH bude v roce 2020 refundována.
Zastupitelé se po krátké rozpravě s návrhem ztotožňují.
Rozpočtové opatření č. 16/2019
Název
1111
1121
1511
4116
Komunální
služby a
územní rozvoj

Název
Pěstební
činnost
Silnice

Základní škola
Péče o vzhled
obce a
veřejnou
zeleň
Činnost místní
správy
Ostatní
činnosti jinde
nezařazené

Název
Daň z příjmu fyz. osob placená plátci
Daň z příjmu právnických osob
Daň z nemovitostí
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozp. příspěvek na VPP

v Kč
13 000,00
155 000,00
70 000,00
13101

27 000,00

Prodej stavebního pozemku
Příjmy z pronájmu pozemků

364 260,00
50 000,00

PŘÍJMY CELKEM

679 260,00

Název
Nákup služeb - těžba dřeva
Nákup traktoru
Neinvestiční transfery zřízeným PO - podlimitní
žáci úprava na základě smlouvy na období 9. 5331 12. měsíc

V Kč
10 000,00
1 215 000,00

-265 120,00

Platy zaměstnanců v pr. Poměru

20 000,00

Nákup ostatních služeb

80 000,00

5901 Nespecifikované rezervy

-380 620,00

VÝDAJE CELKEM

679 260,00

Usnesení č. 71/2019:
ZO Nadějkov revokuje usnesení č.51/2019 a schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 v předloženém
znění a přímý nákup traktoru.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Rozpočet obce Nadějkov na rok 2020
Starosta předkládá přítomným střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 -2021.
Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 -2021
č.ř.

P1
P2
P3
P4
P9

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

V1 Třída 5
V2 Třída 6
V3
V4

Daňové příjmy- ř.4010
Nedaňové příjmy - ř.4020
Kapitálové příjmy -ř.4030
Přijaté dotace - ř.4040
Přijaté kauce na byty
Příjmy celkem
Běžné výdaje - ř. 4210
Kapitálové výdaje - ř. 4220
Vrácené kauce na byty
Vratka návratné finanční výpomoci
Výdaje celkem

2019

ROK
2020

12000
1600
500
0
70
14170
11000
350
70
75
11495

12000
1650
350
0
70
14070
12500
350
70
75
12995

Usnesení č. 72/2019:
ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Dále zastupitelé projednávají rozpočet obce Nadějkov na rok 2020.
Rozpočet Obce Nadějkov byl:
Předložen zastupitelstvu dne

29. 11. 2019

Vyvěšen na úřední desce dne

29. 11. 2019

Projednán finančním výborem

19. 12. 2019

Sejmut z úřední desky dne

27. 12. 2019

2021
12000
1650
350
0
70
14070
12500
350
70
75
12995

Připomínky a návrhy po dobu vyvěšení rozpočtu:

nebyly

Připomínky a návrhy ze strany finančního výboru:

nebyly

Usnesení č. 73/2019:
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2020 v předloženém znění s celkovými příjmy a výdaji
ve výši 15.307.292- Kč,
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zastupitelé dále projednávají delegování do kompetencí rady obce provádět veškeré potřebná
rozpočtová opatření v období od 28. 12. 2019 do 31. 12. 2019. Dále ZO deleguje na radu obce
pravomoc provádět rozpočtová opatření v položce 5901 Nespecifikované rezervy až do výše
200.000,- Kč v souladu s usnesením č.5/2006.

Usnesení č. 74/2019:
ZO deleguje na radu obce provádět veškeré potřebná rozpočtová opatření v období od 28. 12. 2019
do 31. 12. 2019.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 75/2019:
ZO deleguje na radu obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v položce 5901 Nespecifikované
rezervy až do výše 200.000,- Kč v souladu s usnesením č.5/2006.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Projekty 2020
Starosta obce předkládá přítomným projekty, které bude nutné řešit na začátku roku 2020.


Veřejné osvětlení Chlístov

EON změnil rozvody v osadě Chlístov. Současně s demontováním sloupů došlo i k demontování
veřejného osvětlení. Zákon ukládá povinnost osvětlit veřejnou komunikaci. Podle projektu bude
muset obec v Chlístově umístit 7-8 osvětlovacích bodů.

Rada obce zvažuje dvě alternativy:
- LED osvětlení ze silového rozvodu - Kalkulace cca 350 tis Kč.
- LED osvětlení solární - Kalkulace cca 35 tis Kč za osvětlovací bod
Vzhledem k diskuzi nabízí starosta přítomným možnost návštěvy obcí, kde již funguje solární LED
osvětlení.

Usnesení č. 76/2019:
ZO schvaluje vybudování veřejného osvětlení v osadě Chlístov. Rozhodnutí o typu osvětlení, výběrové
řízení na dodavatele a provedení potřebných rozpočtových změn deleguje do pravomoci rady obce.
Starostu obce pověřuje podpisem dokumentů potřebných k realizaci projektu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0


Kontejnerový nosič za traktor, sypač

Obec koupila traktor. K jeho plnému využití bude potřeba doplnit traktor o nosič kontejnerů a sypač.
V současné době obec disponuje posypovým vozidlem Multicar. Sypač tedy není urgentní. Naopak
nákup nosiče kontejnerů není vhodné odkládat vzhledem k tomu, aby bylo možné manipulovat s
kontejnery na sběrném dvoře. Nosnost nosiče by měla být alespoň 7 tun. Předpokládaná cena okolo
400.000,- Kč.

Usnesení č. 77/2019:
ZO schvaluje nákup kontejnerového nosiče za traktor. Realizací výběrového řízení na dodavatele a
provedení potřebných rozpočtových změn deleguje do pravomoci rady obce. Starostu obce pověřuje
podpisem dokumentů potřebných k realizaci projektu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Rekonstrukce domu čp. 6
Zastupitelstvo obce Nadějkov na svém zasedání v září 2019 projednalo a přijalo
Usnesení č. 49/2019:
ZO na doporučení komise schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Polyfunkční komunitní
centrum Nadějkov“ se společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391
55 Chýnov, IČ 26071584, která nabídla cenu bez DPH 12.549.133,66 Kč, tj. včetně DPH 15.184.451,73
Kč.

Obec Nadějkov je 14 náhradníkem v dotačním programu. Usnesení bylo projednáno a schváleno pro
případ, že MMR uvolní nedočerpané prostředky pro náhradníky ještě v roce 2019. Nestalo se tak,
náhradníci budou uspokojováni až v roce 2020. Starosta za této situace, kdy nevěděl, zda prostředky
v roce 2019 obec získá či nikoli, smlouvu s dodavatelem nepodepsal. Podmínky MMR stanovily pro
rok 2019 čerpání ve výši 70% prostředků do konce listopadu 2019. Obec nemohla tuto podmínku
splnit - ministerstvo dotaci v roce 2019 nepotvrdilo. Výběrové řízení byl tedy starosta nucen zrušit,
aby obec dodržela pravidla dotačního programu. VŘ tak bude vyhlášeno znovu v roce 2020.

Usnesení č. 78/2019:
ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na projekt Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

7. Stanovení ceny za svoz odpadů 2020
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na stanovení ceny za svoz odpadů v roce 2020:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 ,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 600,- Kč na poplatníka a rok a je tvořena:
a) z částky 35,-Kč za tříděný odpad a kalendářní rok a
b) z částky 565,-Kč za směsný komunální odpad a kalendářní rok

Usnesení č. 79/2019:
ZO schvaluje výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 v celkové výši 600,- Kč na poplatníka v cenové
struktuře shodné s Čl.4 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Dodatek smlouva Rumpold
Společnost Rumpold zaslala v prosinci návrh Dodatku č. 9 ke smlouvě O poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady na území obce Nadějkov a místních částí. Tímto dodatkem dochází k navýšení
plateb za:

občana o
podnikatele o
1 tunu plastu o
1 tunu papíru o

28,- Kč
112,- Kč
700,- Kč
500,- Kč

Rada tuto záležitost projednávala. Shodla se na akceptování dodatku a v průběhu roku 2020 hledat
způsob, jak likvidaci odpadů zlevnit, např. paketovací lis na plast a papír a vlastní prodej.

Usnesení č. 80/2019:
ZO schvaluje Dodatek č. 9 ke smlouvě O poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území
obce Nadějkov a místních částí a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

8. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1800 ukončil zasedání zastupitelstva.

KONEC ZASEDÁNÍ

Zapsala: Klára Tesařová

Ověřili:

Lukáš Turnovec

Marek Peterka

Arnošt Novák, starosta obce

