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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 5/2020, 

které se konalo dne 04. 12. 2020 

Místo a čas: kinokavárna Nadějkov, 1800 hodin 

Přítomni: Ing. arch. Vít Benda, Ing. Olga Černá, Ondřej Hulan, Ing. Tomáš Kabíček, Ing. Arnošt Novák, 
Pavel Kříž, MUDr. Šárka Peterková, Marek Peterka, Ing. Klára Tesařová, Lukáš Turnovec, Michal 
Steinbauer, Jaroslav Vacek (příchod 1813), Mgr. Jan Veselý 

Omluveni: Markéta Buzková, Petra Dohnalová 

Hosté: J. Benda ml., Š. Čapková, M. Chocholatá, M. Tesař, pí Kolářová (MN) 

 

1. Schválení programu zasedání 
Starosta obce jako předsedající zahájil jednání v 18:03, přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. 
Starosta konstatoval 12 přítomných, omluvil nepřítomné zastupitele. Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Rozpočtová opatření 
4. Návrh rozpočtu obce 2021 
5. Vyhlášky obce Nadějkov 
6. Návrh ceny vodného 2021 
7. Čevak – plán investic 2021 
8. Projekt „Zásobení oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky pitnou vodou“ 
9. Věcná břemena 
10. Projekty 2020 
11. Plánované projekty 2021 
12. Prodej pozemků a nemovitostí obce 
13. Projekt Pošta Partner 
14. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva 
15. Závěr 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisů 
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu: 

Zapisovatel:   Ing. Klára Tesařová 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Šárka Peterková, Michal Steinbauer 

Usnesení č. 59/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku; 
pana Michala Steinbauera a paní Šárku Peterkovou jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva 
obce dne 04. 12. 2020.  

Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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3. Rozpočtová opatření 
Starosta a účetní obce seznamují přítomné s RO č. 15/2020, RO č. 16/2020 a RO č. 17/2020. RO byla 
schválena v rámci delegovaných kompetencí radou obce Nadějkov. 
 
RO č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020 ve výši 768.931,76 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu, 
RO č. 16/2020 ze dne 12. 11. 2020 ve výši 1.163.167,61 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu, 
RO č. 17/2020 ze dne 26. 11. 2020 ve výši 9.000,00 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
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K jednotlivým RO nejsou dotazy. 
 

Usnesení č. 60/2020:  

ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 15/2020, 16/2020, 17/2020 v předloženém 
znění. 

Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 
Starosta a účetní obce seznamují přítomné s rozpočtovým opatřením č. 18/2020. 
Rozpočtové opatření č 18. ke 4. 12. 2020 ve výši 0,-Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. Toto 
rozpočtové opatření řeší zejména přesuny nedočerpaných paragrafových položek v roce 2020. 

Před projednáním RO č. 18/2020, přichází zastupitel Vacek a již se zúčastňuje hlasování. 

K RO nejsou dotazy. 
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Usnesení č. 61/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2020 v celkové výši 0,- Kč na výdajové a příjmové 

straně rozpočtu a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv mezi obcí Nadějkov a SDH Nadějkov 

(30.734,- Kč) a obcí Nadějkov a SDH Petříkovice (19.008,- Kč). 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0                   

Schváleno jednohlasně. 
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4. Návrh rozpočtu obce 2021 
Starosta a účetní obce představují zastupitelům návrh rozpočtu obce 2021. Navržený rozpočet je 

předložen k posouzení, je navržen jako vyrovnaný, je vyvěšen na úřední desce, v průběhu prosince ho 

projedná finanční výbor a zastupitelstvo se k hlasování o rozpočtu sejde nejspíše mezi vánočními 

svátky.  

Starosta vyzývá zastupitele, aby případné návrhy na změnu rozpočtu podávali do 18. 12. 2020, aby 

bylo možno změny zapracovat. Účetní obce se připojuje s prosbou o včasné konzultování nejasností. 

Starosta uvádí, že v rozpočtu se pravděpodobně objeví kompenzační položka, která bude reagovat na 

rozpočtové určení daní. Vzhledem k tomu, že ještě není schválena, nebylo možné ji do návrhu 

zahrnout. Zastupitelka pí Černá se dotazuje, zda jsou daňové příjmy již po změně superhrubé mzdy. 

Účetní odpovídá, že ne. Při stanovení výše daňových příjmů vychází z výpočtů pomocné tabulky SMO 

ČR. Dle slov starosty není vhodná doba na změnu strategie výpočtu, predikovaná kompenzační 

položka by mohla alespoň částečně rozpočet na příjmové straně rozpočtu dorovnat. 

 
Usnesení č. 62/2020:  

ZO Nadějkov bere na vědomí návrh rozpočtu, který bude v konečné verzi projednávat na svém 
příštím zasedání. Schvaluje konečný termín na podávání návrhů na změny rozpočtu do 18. 12. 2020. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 

5. Vyhlášky obce Nadějkov 
Starosta uvádí, že v souvislosti se změnou legislativy a změnou některé terminologie musí obec 
Nadějkov upravit některé ze svých obecně závazných vyhlášek, týká se to zejména: 

a) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
b) Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 
c) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

a)  Poplatek ze psů 

Vyhláška upravena v souladu s platnou legislativou, poplatek zůstává ve výši 100,- Kč za každého psa, 
který není od poplatku osvobozen (např. služební, lovečtí, asistentští psi). Od poplatku jsou 
osvobozeny osoby starší 70let. 

Proti navrhovanému znění nemá nikdo námitky. 

Usnesení č. 63/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nadějkov č. 1/2021 o místním poplatku ze 
psů v předloženém znění (bude přílohou zápisu). 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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b) Poplatek z pobytu 

Vyhláška upravena v souladu s platnou legislativou, stávající poplatek je stanoven ve výši 3,- 

Kč/osoba/den. Legislativa pro rok 2021 stanovuje maximální výši poplatku 50,- Kč/osoba/den. Návrh 

nové výše poplatku projednaný radou obce je 10,- Kč/osoba/den. 

Pí Černá se dotazuje, koho přesně se poplatek týká. Starosta odpovídá, že především penzionu 

Kateřina (Parkhotel Mozolov změnil majitele, probíhají úpravy). Zastupitelka se tedy ptá, zda o 

úmyslu navýšit poplatek je srozuměn pan XXXX. M. Chocholatá uvádí, že pan XXXX o zastupitelstvu 

věděl, konkrétně program nerozebírali. Místostarostka upřesňuje, že poplatek hradí ubytovaný nikoli 

provozovatel, ten ho pouze obci poukazuje. 

Na dotaz J. Veselého, jak velký poplatek z ubytování mají okolní obce, starosta odpovídá, že přesně 

neví, nicméně současný poplatek 3Kč/osoba/den je poměrně stará roky neměněná sazba. 

Proti navrhovanému znění nemá nikdo námitky. 

 

Usnesení č. 64/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nadějkov č. 2/2021 o místním poplatku 
z pobytu v předloženém znění (bude přílohou zápisu). Touto vyhláškou stanovuje sazbu poplatku ve 
výši 10,- Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
c) Poplatek z pobytu 

VYÚČTOVÁNÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2019 
 

- rekapitulace stanovení poplatku za komunální odpad pro rok 2021.  
 

1) RECYKLACE: 
 
Příjmy (náhrady za tříděný odpad)      144 191,50 Kč 
Výdaje (služby svozu a odvozu tříděného odpadu)           162 976,96 Kč 

Celkem -          -  18 785,46 Kč 
 
18 785,46 : 785 (počet obyvatel + objektů) = 23,93 Kč na jednoho obyvatele 
 
 

2) LIKVIDACE SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU: 
 
Příjmy (od obyvatel dle platné vyhlášky)   336 869,00 Kč 
Výdaje (služby firem svážející směsný komunální odpad) 470 691,31 Kč 

        133 822,31 Kč  
470 691,31Kč : 785 (počet obyvatel + objektů) = 599,61 Kč na jednoho obyvatele 
 



 

8 
 

 
3) REKAPITULACE  POPLATKU  

 
23,93Kč (1. složka, která může být maximálně 250 Kč, její výši může obec stanovit libovolně dle svého 
uvážení, aniž by ji ve vyhlášce zdůvodňovala) + 599,61Kč (2. složka, vychází z propočtu skutečných 
výdajů na likvidaci směsného odpadu na občana. Výše této složky nesmí překročit 750 Kč)  
 
Náklady na odstraňování komunálního odpadu trvale rostou, nejsou to procenta, jsou to mnohdy 
desítky procent. Obyvatelé Nadějkova poměrně intenzivně využívají sběrný dvůr pro likvidaci 
elektroniky, velkoobjemového odpadu, papíru, železného šrotu, plastů a nebezpečného odpadu. 
Proto byl sběrný dvůr také postaven. 
 
Návrh vyhlášky stanoví stejnou výši poplatku jako v roce 2020, tj. 600,- Kč za poplatníka a rok. 
Poplatek je složen z částky 599,- za směsný komunální odpad a částky 1,- Kč za tříděný odpad, obec 
tak podporuje systém třídění odpadu. 
 
Cena stanovená společností Rumpold pro rok 2021 je ve výši 434,- Kč za obyvatele a rok, navýšení je 
pouze o inflaci roku 2019 (cca 2%) nikoli skokově jako v předešlých letech. Kalkulace Rumpoldu 
vychází ze stávající legislativy, která stanovuje cenu skládkovného za jednu tunu odpadu ve výši 500,- 
Kč. Návrh zákona o odpadech obsahuje také navýšení této částky na 800,- Kč od 1. 1. 2021. Skokový 
nárůst je tedy 60%. Zákon byl schválen, ač Senát ČR požadoval odklad navýšení poplatku o rok.  
 

K bodu nejsou žádné dotazy či připomínky. 

 

Usnesení č. 65/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Nadějkov č. 3/2021 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v předloženém znění (bude přílohou zápisu). Touto vyhláškou stanovuje sazbu poplatku ve 

výši 600,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 1,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 599,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě O poskytování služeb 

v oblasti nakládání s odpady na území obce Nadějkov a místních částí se společností Rumpold. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 

6. Stanovení ceny vodného pro rok 2021 
Náklady spojené s dodávkou pitné vody se daří meziročně snižovat. Dotace ceny vodného byla pro 

rok 2015 pro obec Nadějkov schválena ve výši 41.584,- Kč, pro rok 2016 potom 28.384,- Kč, pro rok 

2017 byla 18.180,-Kč. Z důvodu připojení dvou nových vrtů a nárůstu nákladů na el. energii, jakožto i 

několikaprocentního nárůstu mzdových nákladů byla pro rok 2018 dotace k ceně 27.618,- Kč, za rok. 
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Pro rok 2019 byla stanovena dotace k ceně 17.850,- Kč. V závěrečném vyúčtování roku 2019 byl 

zkalkulován přeplatek obce ve výši 52.060,- Kč, celková bilance roku 2019 byla -34.210,- Kč. 

Pro rok 2021 navrhl Čevak kalkulaci (viz příloha), ze které vychází cena bez DPH za m3: 

Cena stanovená výměrem  
Cena dosud stanovená obcí 
Dotace ceny celkem (8000 m3)  
  

40,50 Kč 
40,00 Kč 

4.000,00 Kč 

Ačkoli dojde k navýšení ceny za 1m3 o 0,50 Kč bez DPH, se rada obce Nadějkov domnívá, že by se 

vzhledem k inkasování přeplatku za rok 2019 vodné zvyšovat nemělo. Vodné není výdělečnou 

činností obce a vratka ceny vodného může být použita na úhradu zvýšených nákladů roku 2021 a 

obec tak nebude cenu vodného dotovat ze svých zdrojů. 

K bodu nejsou připomínky. 

 

Usnesení č. 66/2020:  

ZO Nadějkov stanovuje cenu vodného pro rok 2021 ve výši bez DPH: 

Místo Vodné 

Nadějkov  40,- Kč 

Kaliště 23,- Kč 

Kaliště – ZD Opařany 25,- Kč 

Větrov 16,- Kč 

 

Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce podpisem veškerých souvisejících dokumentů se 

společností Čevak na rok 2021. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

7. Čevak – plán investic 2021 
Jedná se o materiál, který ZO pouze bere na vědomí. Tak jako každoročně Čevak předkládá plán 

investic do vodovodního a kanalizačního řadu. Dle předloženého plánu bude provedena výměna 

hydrantu v ulici Homolská (dle návrhu) a ve spolupráci s Čevak zpracován projekt na rekonstrukci 

vodovodní přípojky v ulici U Kaštanu a přípojky bytových domů 105 a 106 (jsou dořešeny pozemkové 

záležitosti okolo domu 105), vodovodní přípojka je vedena pod objektem telekomunikací. Část ulice U 

Kaštanu není v majetku obce, bylo by tedy vhodné v dohledné době vyřešit odkup pozemku. 

K bodu nejsou žádné dotazy či připomínky. 
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Usnesení č. 67/2020:  

ZO Nadějkov bere na vědomí předložený plán investic společnosti Čevak a schvaluje přípravu 
projektu rekonstrukce vodovodní přípojky k bytovým domům 105 a 106. Pověřuje starostu obce 
podpisem dokumentů potřebných k vypracování projektu. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 

8. Projekt „Zásobení oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky pitnou vodou“ 
Starosta předkládá zastupitelům nabídku Jihočeské vodárenské soustavy: 

„Vážený pane starosto, 

zpracováváme pro skupinu obcí Petrovice, Chyšky, Počepice, Vysoký Chlumec, Přeborov, Klučenice, 

Milešov, Krásná Hora, Milešov, Hrazany, Nechvalice studii proveditelnosti s názvem: „Zásobení 

oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy“. 

Studie bude řešit možnosti zásobování pitnou vodou zmíněných obcí Petrovice, Chyšky, Počepice, 

Vysoký Chlumec, Přeborov, Klučenice, Milešov, Krásná Hora, Milešov, Hrazany, Nechvalice z 

Jihočeské vodárenské soustavy. Vaše obec se nachází v zájmovém území uvažované trasy 

vodovodního přivaděče. Proto bychom Vás rádi oslovili ohledně případného zájmu o zásobování 

pitnou vodou z tohoto přivaděče. 

Vaše vyjádření o zájmu resp. nezájmu o napojení na vodovodní přivaděč prosím proveďte formou 

vyplnění a potvrzení přiloženého dotazníku. Dotazník bude sloužit jako vstupní podklad pro zjištění 

výhledové potřeby vody v dané lokalitě.“ 

Rada obce projednala a shodla se, že zásobování vodou má velmi vysokou prioritu, pro případ 

výpadku nebo nedostatečnosti vlastních zdrojů pitné vody v budoucnu je nutné mít projednanou a 

případně připravenou záložní variantu zásobování pitnou vodou. 

Jedná se o přípravné práce na projektu, které mají stanovit zejména kapacitu přivaděče do regionu. 

Zastupitel T. Kabíček se dotazuje, zda existuje i nějaká jiná alternativa. Starosta o ničem jiném 

aktuálním neví. 

 
Usnesení č. 68/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje zapojení obce Nadějkov do projektu „Zásobení oblasti Vysoký Chlumec – 
Petrovice – Chyšky pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy“ a pověřuje starostu obce dalším 
jednáním. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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9. Věcná břemena 

Starosta předkládá přítomným k projednání smlouvy o zřízení věcných břemen: 

 E.ON 
Smlouvy o zřízení věcného břemene na základě dříve schválených Smluv o smlouvách budoucích o 
zřízení věcného břemene. 

Návrhy smluv starosta rozesílal elektronicky, jedná se o smlouvy 

PI-014330058615/001 – XXXXXX, XXXXXX, zemní vedení NN 

PI-014330058615/004 – XXXXXX, XXXXXX, zemní vedení NN 

Dotazy ani připomínky nejsou. 

 

Usnesení č. 69/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smluv o zřízení věcného břemene PI-014330058615/001 a  PI-
014330058615/004 a pověřuje starostu obce podpisem těchto smluv. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

Dále se jedná o smlouvě: 

Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  

Návrhy smlouvy starosta rozesílal elektronicky, jedná se o smlouvu  

1030053772/001 XXXXXX, XXXXXX, NN kabelové připojení 

Dotazy ani připomínky nejsou. 

 

Usnesení č. 70/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
1030053772/001 a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 XXXXXX, XXXXXX 
Předmětem je připojení elektroměrného sloupu, viz náčrtek (příloha), od připojovacího bodu, sloup 
E.ON na pozemku obce u vodárny Kaliště k elektroměrnému sloupu na pozemku pana XXXXX. Jedná 
se o výkop cca 6 m, do výkopu by byla přiložena vodovodní přípojka z vodovodního řadu, vodoměrná 
šachta na hranici pozemku. Poplatek za zřízení věcného břemene rada projednala a navrhuje ho ve 
stejné výši, jako jsou schválené podmínky pro E.ON. Dotazy ani připomínky nejsou. 
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Usnesení č. 71/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Nadějkov, jako 
povinnou, a panem XXXXXXXX XXXXXXX, Nadějkov XXXX, jako oprávněným. Jednorázovou náhradu za 
zřízení věcného břemene stanovuje ve výši 4.000,- Kč bez DPH a schvaluje přiložení vodovodní 
přípojky. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě umístěné u hranice pozemku 100/5 k.ú. 
Nadějkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

10. Projekty 2020 
Starosta rekapituluje dosud nedokončené projekty roku 2020: 

 „Součkovina“ – polyfunkční komunitní centrum 

Rekonstrukce probíhá, jsou hotovy el. rozvody, úprava střechy, arkýře včetně zateplení, výtahová 

šachta včetně zateplení, fasáda na části objektu, sklepy, podlahy v podkroví. Současné klimatické 

podmínky limitují venkovní práce, pokračují práce v interiérech. 

Harmonogram dokončení je posunut, práce byly z důvodu jarní epidemie Covid 19 zahájeny se 

zpožděním cca 2 měsíce, stejný problém ovlivnil i práce v průběhu podzimu. 

K financování projektu byly využívány dotační zdroje získané z MMR. Spoluúčast obce bude 

uplatněna v závěru roku z rozpočtové kapitoly nespecifikované rezervy a poté v závěru celého 

projektu. 

 

 Posilovací vrt NJ 3  

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, byla realizace vrtných prací posunuta do roku 

2021. 

 

 

Usnesení č. 72/2020:  

ZO Nadějkov bere na vědomí informace o realizovaných a připravovaných projektech. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

11. Projekty 2021 
Část projektů je již v přípravě, zastupitelstvo o nich již bylo informováno, část bude zastupitelstvo 

projednávat nově a bude o nich dále diskutovat na příštích zasedáních. 

 

 „Součkovina“ – polyfunkční komunitní centrum, vnitřní vybavení 

Obec Nadějkov podávala žádost o dotaci na SZIF prostřednictvím MAS Krajina srdce. Žádost byla MAS 

podpořena. Alokace finančních prostředků na tuto výzvu by měla pokrýt všechny žádosti bez nutnosti 

krácení. Celkový rozpočet na vybavení objektu je cca 1.500.000,- Kč, požadavek na příspěvek SZIF je 
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cca 1.200.000,- Kč. SZIF žádost zaregistroval a vyzval obec k vypsání výběrového řízení na dodavatele, 

které je nutnou podmínkou k přiznání dotace. 

Rada obce Nadějkov vypsala výběrové řízení na dodavatele, ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

podala společnost Ceiba, vysoutěžená cena 1.238.485,- Kč bez DPH, 1.498.566,- Kč vč. DPH. 

 

 Komunikace Homolská 

Původní projekt byl vytvořen v roce 2008, elektronická data k projektu se již nepodařilo získat. Na 

komunikaci bylo provedeno nové výškopisné zaměření a zpracovávána projektová dokumentace pro 

realizaci stavby podle současně platné legislativy. Je podána žádost o stavební povolení, žádost o 

dotaci je v přípravě. Plánované zdroje financování MMR, JČK, obec. 

  

 Výměna kotle obecní úřad, DPS 

Legislativní změny nepovolí od 1. 9. 2022 používání jiných kotlů než emisní třídy 3 a vyšší. Obec tedy 

bude muset postupně vyměnit vybavení kotelen za kotle emisní třídy 3 a vyšší. Pokud dodávka 

komponent proběhne včas, proběhne výměna kotle DPS v závěru roku 2020, výměna kotle OÚ v roce 

2021. Bližší informace podává zastupitel O. Hulan. 

 

 Výměna kotle ZŠ  

Výměna kotle ZŠ je plánovaná v roce 2022. V příštím roce proběhne příprava projektové 

dokumentace. Aktuálně je v kotelně ZŠ posuzována možnost měření jednotlivých větví, aby měření 

spotřeby a účtování tepla v bytech nebylo zatíženo jiným charakterem spotřeby tepla v nebytových 

prostorech. Plánované zdroje financování: obec (dotace není pro obec rentabilní). 

 

Usnesení č. 73/2020:  

ZO Nadějkov deleguje pravomoc k provedení rozpočtových změn souvisejících s projektem „Výměna 

kotle DPS“ do kompetence rady obce Nadějkov. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Výměna střechy DPS 

Rada obce po několika jednáních doporučuje výměnu kompletní střešní krytiny DPS. Zcela 

zkorodované oplechování a svody objektu nelze vyměnit bez narušení stávající krytiny, která je po 20 

letech už za dobou životnosti. 

MMR vypisuje dotaci ve výši 80% na obnovu a opravu obecních objektů. V případě úspěšné žádosti 

bude spoluúčast obce 20%.  

Objekt posoudil statik: vzhledem k řešení krovů nedoporučil změnu typu krytiny a přetížení střechy. 

Rekonstrukce by spočívala v náhradě stávající krytiny, šindel, za krytinu stejného typu. Oplechování a 

svody měď (od úrovně 1. patra). Předběžná kalkulace projektu je cca 1 mil. Kč. 

 

 Rekonstrukce části chodníků Nadějkov 

Rada obce projednávala možnost rekonstrukce chodníků ve stávající šíři a stávající niveletě. Bude 

podána žádost o dotaci na MMR. V plánu je výměna dlažby a obrubníků od posledního opraveného 
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místa směrem ke hřbitovu. Vzhledem k pracovní vytíženosti realizační firmy nebyl projekt uskutečněn 

v roce 2020, jak bylo plánováno. 

 

 Kulturní dům Brtec 

Oprava fasády, izolací a sociálního zázemí. Bude podána žádost v rámci POV Jčk. 

 

 Sakrální stavby 

Oprava hrobky a pomníku Prokopa Chocholouška na hřbitově. Bude hledán zdroj financování. 

Oprava pomníku padlých vojínů v Nadějkově. Zdroj financování pravděpodobně obec. 

Zastupitel V. Benda se vrací k problematice výměny kotlů, navrhuje popřemýšlet o tepelném čerpadle 

či jiném obnovitelném zdroji tepla a zkusit zažádat o dotaci. Starosta a část zastupitelů se vyjadřuje, 

že těmito zdroji tepla vytopit např. OÚ společně se Součkovinou je náročné + značná počáteční 

(čerpadlo)/průběžná (štěpka – skladovací prostory, pořizovací cena štěpky) investice, která se jeví 

jako nenávratná.  

 

Usnesení č. 74/2020:  

ZO Nadějkov bere na vědomí informace o plánovaných projektech obce na rok 2021 a schvaluje 

přípravu plánovaných projektů obce na rok 2021. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

12. Pozemky prodej a koupě 

Starosta uvádí, že následující prodej pozemků byl projednán na minulém zastupitelstvu v září, kdy 

došlo ke shodě nad projednávanými návrhy. 

 

 Žádost p. XXXXXXX 

Pan XXXXXXX žádá o odkoupení pozemků okolo domu, jedná se historicky zaplocené pozemky, které 

obec nevyužívá a využívat s největší pravděpodobností nebude. Za tyto pozemky nabízí jiné, 

srovnatelné výměrou, přístupné z obecní cesty. 

Prodej 

Parcelní číslo:  1073/2(283 m2) ostatní plocha, neplodná půda 
122/2(154 m2) ostatní plocha, neplodná půda 
210/2(61 m2) ostatní plocha, neplodná půda,  
1083(252 m2) koryto vodního toku umělé (zasypané) 

Katastrální území: Petříkovice 
část pozemku 662/6, 662/7 a 662/5 (dohromady cca 550 m2), TTP 

Katastrální území: Mozolov 
 

Koupě 

Parcelní číslo:  652/1(426 m2) orná půda 
652/2(442 m2) ostatní plocha, neplodná půda 
653(633 m2) ostatní plocha, neplodná půda,  

Katastrální území: Brtec 
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K žádosti nejsou žádné námitky. 

 
Usnesení č. 75/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje prodej pozemků nebo jejich částí 

Parcelní číslo:  1073/2(283 m2) ostatní plocha, neplodná půda 
122/2(154 m2) ostatní plocha, neplodná půda 
210/2(61 m2) ostatní plocha, neplodná půda,  
1083(252 m2) koryto vodního toku umělé (zasypané) 

Katastrální území: Petříkovice 
část pozemku 662/6, 662/7 a 662/5 (dohromady cca 550 m2), TTP 

Katastrální území: Mozolov 

 

dle reálné výměry a stanoveného ceníku, pověřuje starostu obce podpisem smluv a dokumentů 

potřebných pro realizaci tohoto usnesení. Náklady spojené se zaměřením a převodem pozemku hradí 

kupující. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

Usnesení č. 76/2020:  

ZO Nadějkov schvaluje koupi pozemku p.č. 653, 652/2 a 652/1 v k. ú. Brtec do vlastnictví obce 

Nadějkov, za kupní cenu dle reálné výměry a stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem 

smluv a dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení, provedení potřebné rozpočtové změny 

deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce Nadějkov, náklady spojené s převodem pozemků 

hradí kupující. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Žádost p. XXXX 

Pozemek uvnitř usedlosti, bývalý náhon (1081/1 k.ú. Petříkovice), zaměřeno geodetem (oddělen 

pozemek 1081/6 76 m2). Možná řešení jsou buď prodej nebo směna s pozemkem 147/2 k.ú. 

Petříkovice, což je v současné době koryto vodního toku, v tomto případě by obec měla pod 

kontrolou celý vodní tok na svém katastrálním území. 

K žádosti nejsou žádné námitky. 

 

Usnesení č. 77/2020 

ZO Nadějkov schvaluje prodej části pozemku 1081/1 k.ú. Petříkovice, oddělená výměra 76m2 

(1081/6) dle reálné výměry a stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem smluv a 

dokumentů potřebných pro realizaci tohoto usnesení. Náklady spojené se zaměřením a převodem 

pozemku hradí kupující. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 



 

16 
 

Schváleno jednohlasně. 

 

Usnesení č. 78/2020 

ZO Nadějkov schvaluje koupi pozemku p.č. 147/2 v k. ú. Petříkovice do vlastnictví obce Nadějkov, za 

kupní cenu dle reálné výměry a stanoveného ceníku. Pověřuje starostu obce podpisem smluv a 

dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení, provedení potřebné rozpočtové změny deleguje 

zastupitelstvo do kompetence rady obce Nadějkov, náklady spojené s převodem pozemku hradí 

kupující. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Žádost p. XXXXXX  

Detaily oddělení pozemků budou dne 7. 12. 2020 projednány na stavebním úřadě v Jistebnici. Pí 

Černá upřesňuje současnou situaci a je srozuměna, že o žádosti bude ještě jednáno. 

 

 Prodej stodola Petříkovice „Popovičárna“ 

Posudek ke stanovení reálné ceny objektu bude předložen znalcem do 14. 12. 2020, zastupitelstvo 

projedná na svém příštím zasedání.  

Zastupitel V. Benda navrhuje, aby se peníze za prodej stodoly použily na vybudování nového 

přístřešku na has. techniku, která je zde v současné době parkována. Dle slov zastupitele je na nový 

přístřešek vypracován projekt. Apeluje, aby se případný prodej sladil s vybudováním nového 

přístřešku. 

 

13. Projekt Pošta Partner 
Obec Nadějkov byla opět oslovena zástupcem společnosti Česká pošta (paní Nešpůrkovou). 
Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnankyně pošty v Nadějkově byla znovu 
otevřena otázka provozování pošty v režimu pošta Partner. Pokud obec nebude mít o tuto službu 
zájem, bude projekt nabízet jiným subjektům. 
V současné době je zájemcem o provozování soukromá společnost, která podobný projekt již 
provozuje v Sepekově. Jakákoli komerční společnost však není zárukou trvalého provozování pošty 
v Nadějkově, zárukou by bylo provozování těchto služeb přímo obcí. Byla projednána možnost 
provozování poštovních služeb v nově rekonstruované budově č. p. 5, kde by možnost provozování 
této služby obcí připadala v úvahu od roku 2022.  
Paní Nešpůrková souhlasí s představením projektu pošta Partner přímo zastupitelům, kdy je seznámí 
s detaily projektu a zodpoví případné dotazy. 
 
 

Usnesení č. 79/2020 

ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o projektu pošta Partner. Pověřuje starostu obce pozvat 

zástupce České pošty k představení projektu na první zasedání zastupitelstva r. 2021. 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 



 

17 
 

Schváleno jednohlasně. 

 

Ve 2005 vyhlašuje starosta pětiminutovou přestávku před projednáním dalšího bodu. 

 

14. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva 
Starosta uvádí, že Rada obce Nadějkov připravila návrh jednacího řádu zastupitelstva. Jednací řád 

stanovuje formu jednání a tak k němu také přistupujme. Nestanovuje obsah, nedefinuje tedy např. 

body jednání. Nesmí být v rozporu se zákonem, měl by přihlížet k možnostem obce, zejména 

personálnímu obsazení a časovým možnostem zaměstnanců obce. 

Pí Černá rozdala zastupitelům své návrhy na úpravu projednávaného návrhu nového jednacího řádu, 

děkuje Radě obce za připravený materiál.  Zastupitelka vycházela z praxe Nadějkova, z odpovědí 

ankety, vzorových jednacích řádů SMO a okolních obcí. O jednotlivých návrzích je jednáno a 

hlasováno postupně. Návrhy se rovněž zabývala rada obce. 

Návrhy na doplnění textu nového jednacího řádu:  

 Článek II., bod 6.:  

Doplnit způsob svolání zastupitelstva a zveřejnění informace o jeho konání pro veřejnost, například 

takto:  

„Informace o datu jednání zastupitelstva bude zveřejněna vždy nejméně 14 dní předem na úřední 

desce obce a na webu obce. Obecním a mobilním rozhlasem bude oznámena nejméně 7 dní před 

jednáním.“  

K návrhu se vyjadřuje starosta a místostarostka, shodují se, že by bylo možné předpokládaný termín 

zastupitelstva oznámit cca 14 dní před jednáním, nikoliv však na úřední desce vzhledem k její povaze, 

ale například zasláním avíza o předpokládaném termínu jednání (i přes sebelepší plány může dojít 

z objektivních důvodů k posunu termínu jednání, například nyní měnící se opatření v rámci 

nouzového stavu). Po diskuzi je zastupiteli navrženo, aby byla informace o předpokládaném termínu 

jednání zveřejněna na webu obce například v kalendáři akcí nejméně 14 dní předem. Obecním a 

mobilním rozhlasem nejméně 3 dny před jednáním.   

Usnesení č. 80/2020 

ZO Nadějkov schvaluje doplnit text nového jednacího řádu: 

 Článek II., bod 6.:  

 „Informace o předpokládaném datu jednání zastupitelstva bude zveřejněna nejméně 14 dní předem 

v kalendáři akcí na webu obce. Obecním a mobilním rozhlasem bude oznámena nejméně 3 dny před 

jednáním.“  

Pro: 12   Proti: 0   Zdržel se: 1 (Marek Peterka) 
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 Článek IV., bod 2.: 

Doplnit větu za poslední odrážkou: „Podle obsahu jednání zajistí účast zaměstnanců obce, orgánů a 

třetích osob, jejichž účast je při jednání žádoucí, a zašle pozvánku těm, jichž se některý z 

projednávaných bodů bezprostředně týká.“  

Starosta nevidí toto doplnění jako proveditelné, stejně tak valná většina zastupitelů. Účast ředitelů 

obcí zřizovaných organizací a zaměstnanců obce, kteří se podílejí na chodu obce, by měla být podle 

slov starosti nepsanou povinností (kdykoliv se může kdokoliv zeptat například na věci týkající se školy, 

atd..). Místostarosta si např. neumí představit, kdo by měl být konkrétně pozván za osady, navíc 

osady jsou zde zastoupeny zastupiteli. J. Veselý argumentuje, že není možné určit množinu třetích 

osob, jichž se některý z bodů bezprostředně týká (například veřejné osvětlení pro Nadějkov – nelze 

zvát všechny občany).  

Z diskuze vyplývá, že se o tomto návrhu na doplnění nebude hlasovat. 

 

 Článek IV., bod 4.:  

Doplnit větu: „Materiály k jednání zastupitelstva budou, pokud tomu nebrání jejich povaha, 

zveřejněny na webu obce.“  

Starosta i místostarostka vyjadřují s tímto návrhem nesouhlas a rezolutně odmítají zveřejňování 

podkladů před jednáním ZO. Starosta považuje materiály za návrhy, nejedná se o nic závazného. 

Účetní obce pí Chocholatá se stejně jako místostarostka domnívá, že by některé informace vytržené 

z kontextu působily jako poplašná zpráva a zatěžovaly obec. Například zveřejnění prezentace o 

projektu pošta Partner by si mnozí mohli vysvětlit jako automatické rušení pobočky hned teď. 

Z diskuze vzešel návrh na zveřejnění materiálů po konání ZO společně se zápisem.  

O tomto předloženém návrhu na doplnění se prozatím nehlasuje. 

Ing. Černá žádá, aby byla pozvánka podrobněji rozepisována, aby bylo jasné, o čem bude daný bod 

pojednávat. Místostarostka se domnívá, že například pozvánka dnešního jednání je poměrně jasná. 

Uvádí konkrétní příklad pod bodem „Projekty 2020“ si lze v návaznosti na předchozí ZO představit, o 

čem se bude jednat. Stejně tak bod „Prodej pozemků obce“, atd.. Ing. Černá oponuje, že např. Plán 

projektů jí jasný není, na webu nejsou informace k plánovaným projektům. Místostarostka reaguje, 

že plán projektů bude na webu zveřejněn po projednání na ZO nikoli před. Plán projektů bude rovněž 

zveřejněn v Hlasu Nadějkova. Opoziční zastupitelé nicméně požadují pozvánku blíže rozepsat (např.: 

o jaké projekty se jedná či jaké vyhlášky budou projednávány). Starosta namítá, že třeba plánované 

projekty je bod poměrně živý a ještě v průběhu týdne konzultoval případnou realizaci a financování 

s projektovou manažerkou, nelze tedy dopředu jasně definovat celkové rozpětí projednávaného 

bodu. Po diskuzi dochází ke shodě, že pozvánka bude rozepisována více orientačně.  

 

 Článek V., bod 4., odrážka čtvrtá:  

Doplnit větu: „Jedním z bodů programu bude vždy informace o činnosti rady v uplynulém období.“ 

Starosta namítá, že jednací řád by měl řešit především formu jednání nikoli jeho obsah. Pro 

předkládání informací z rady obce by dle něj mělo být přijato usnesení. Místostarostka si je vědoma 
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toho, že v jiných obcích jsou informace z rady obce předmětem jednání ZO, nicméně například 

Chyšky, ač mají tento bod zařazen na programu jednání, tak má dojem, že není součástí jednacího 

řádu ZO. Část zastupitelů se shoduje, že nezáleží na tom, jak budete tohoto požadavku dosaženo.  

O návrhu se po diskuzi nehlasuje.  

 

 Článek V., bod 9.:  

Vzorový jednací řád SMO omezuje (zřejmě po zkušenostech z praxe) délku diskusního příspěvku na 5 

minut. V návrhu obce Nadějkov je příspěvek omezen na 3 minuty.  

Nikdo ze zastupitelů se k této námitce nevyjadřuje, o návrhu se nehlasuje. 

 

 Článek VII., bod 4.:  

Za informaci o zveřejnění zápisu doplnit také způsob a lhůtu zveřejnění: „...Podepisují jej starosta, 

určení ověřovatelé a zapisovatel. Poté bude zápis do 7 dnů zveřejněn (s anonymizovanými osobními 

údaji) na webu obce.“  

Pí Černá doplňuje tento návrh o to, aby spolu se zápisem byly zveřejňovány i materiály 

k zastupitelstvu. Zastupitelce se rovněž nelíbí, že nyní je zápis zveřejňován cca 2 měsíce po 

zastupitelstvu. Místostarostka namítá, že zápis je vyhotoven vždy v zákonné lhůtě a zveřejněn před 

dalším ZO. Probíhá znovu bouřlivá diskuze o zveřejňování materiálů k zastupitelstvu. Pí Černá 

například navrhuje, aby uveřejnění materiálů bylo na uvážení toho, kdo zápis zveřejňuje. Proti tomu 

se ohrazuje místostarostka, která tento návrh odmítá. Nelze nechat tuto zodpovědnost na jednotlivci, 

aby byl následně napadán za zveřejnění/nezveřejnění materiálu. Z diskuze vyplývá, že o zveřejňování 

jednotlivých materiálů by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Do diskuze vstupuje rovněž účetní obce, 

která si myslí, že v současné době jsou zápisy psány velice detailně. Zveřejňování materiálů jí tedy 

přijde zbytečné.  

Padá rovněž návrh, aby byl upravený jednací řád schválen v upravené podobě již dnes a případné 

změny se nechaly na příště. S tím ale zavládá všeobecný nesouhlas. Starosta tedy nechává hlasovat o 

navržené úpravě výše zmíněného bodu jednacího řádu doplněné o zveřejňování zápisů společně 

s materiály, které si odsouhlasí ZO. 

Usnesení č. 81/2020 

ZO Nadějkov schvaluje doplnit text nového jednacího řádu: 

 Článek VII., bod 4.:  

Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení zasedání. Podepisují jej starosta, určení ověřovatelé 

a zapisovatel. Poté bude zápis do 7 dnů zveřejněn (s anonymizovanými osobními údaji) společně 

s materiály, na kterých se zastupitelstvo shodne na webu obce. Za jeho uložení, zveřejnění a 

možnosti do něj nahlédnout odpovídá obecní úřad. Po uplynutí 5 let se předává k archivaci.  

Pro: 4 (Ing. arch Vít Benda, Ing. Olga Černá, Ing. Tomáš Kabíček, Mgr. Jan Veselý)   

Proti: 5  (Marek Peterka, Šárka Peterková, Michal Steinbauer, Lukáš Turnovec, Jaroslav Vacek)   

Zdržel se: 4 (Ondřej Hulan, Pavel Kříž, Ing. Arnošt Novák, Ing. Klára Tesařová) 
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15. Závěr 
Host J. Benda se dotázal, jak to vypadá s připojením Číčovic. Starosta odpověděl, že je to dotaz spíše 
na E.ON, který v současné době řeší projektovou dokumentaci.  

Dále J. Benda přednesl podnět na zhotovení odpočinkových míst pro turisty (lavičky s odpadkovými 
koši) a zamyšlení se nad případnou revitalizací Homolské. Starosta vyslovuje souhlas s myšlenkou a 
požádal J. Bendu, aby připravil návrh projektu, o kterém se bude dál diskutovat. V případě Homolské 
uvádí, že v roce 2021 budou opraveny odtokové žlaby. Obec v letošním roce řešila výsadbu stromů 
v rámci projektu Klimagrün, k realizaci ale nedošlo, pravděpodobně byl projekt ukončen.  

Zastupitel V. Benda se dotázal, zda obec neuvažuje o streamování zasedání, jiné obce tak činí. 
Starosta odvětil, že ne. O. Hulan si myslí, že kapacita jednacího prostoru je dostatečná a nikomu 
nebrání jednání se zúčastnit. K. Tesařová vyslovila řečnickou otázku, kdo to má tentokrát zajistit. 

Starosta poděkoval přítomným za účast a v 2059 ukončil zasedání zastupitelstva. 

 

KONEC ZASEDÁNÍ 
 

Zapsala: Klára Tesařová 
 

 

Ověřili: 

 

 

MUDr. Šárka Peterková                                              Michal Steinbauer 

 

 

Arnošt Novák, starosta obce 


