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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 1/2021, 

které se konalo dne 12. 03. 2021 

Místo a čas: kinokavárna Nadějkov, 1800 hodin 

Přítomni: Ing. Olga Černá, Ondřej Hulan (Zoom meeting), Ing. Tomáš Kabíček (Zoom meeting), Ing. 
Arnošt Novák, Pavel Kříž, MUDr. Šárka Peterková, Michal Steinbauer, Ing. Klára Tesařová, Lukáš 
Turnovec, Jaroslav Vacek (distančně přes telefon), Mgr. Jan Veselý ((Zoom meeting) 

Omluveni: Ing. arch. Vít Benda, Markéta Buzková, Petra Dohnalová, Marek Peterka 

Hosté: Š. Čapková, M. Chocholatá, Kotalíková, J. Průšová, E. Špalová 

 

1. Schválení programu zasedání 
Starosta obce jako předsedající zahájil jednání v 18:02, přivítal všechny přítomné zastupitele a hosty. 
Starosta konstatoval 7 přítomných fyzicky, zastupitelé Ondřej Hulan, Tomáš Kabíček, Jan Veselý a 
Jatroslav Vacek jsou přítomni on-line. Starosta na MVČR ověřoval, zda se zastupitelstvo musí konat 
v zákonné tříměsíční lhůtě. Termín tentokrát není možné prodloužit, ale zastupitelé mohou být 
přítomni distančně. Dále omluvil nepřítomné zastupitele. Zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(přítomno 11 z 15). Vzhledem k současným omezením pohybu mezi okresy byl z plánovaného 
programu vypuštěn bod Pošta Partner. 

Starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Hospodářský výsledek 2020 
4. Finanční příspěvky z rozpočtu obce Nadějkov 
5. Rozpočtová opatření 
6. Projekty 2021 
7. e.ON, věcná břemena 
8. Závěr 

 

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

Zapisovatel:   Ing. Klára Tesařová 
Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Šárka Peterková, Lukáš Turnovec 

Usnesení č. 1/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku; 
MUDr. Šárku Peterkovou a Lukáše Turnovce jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
dne 12. 03. 2021.  

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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3. Hospodářský výsledek 2020 
Starosta předkládá přítomným hospodaření obce Nadějkov za rok 2020. 
 
Rozpočet 2020               schválený  po změnách 

Příjmy v roce 2020  14 386 800,- Kč  20 341 914,81 Kč 

Výdaje v roce 2020  13 916 800,- Kč  19 519  183,23 Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2020       1 882 974,99 Kč 

 

Přezkoumání hospodaření obce proběhne v květnu 2021, do 30. 6. 2021 se sejde finanční výbor, aby 

k závěrečnému účtu přijal stanovisko. 

Usnesení č. 2/2021:  

ZO Nadějkov bere na vědomí informaci o hospodářském výsledku obce Nadějkov za rok 2020. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

4. Finanční příspěvky z rozpočtu obce Nadějkov  
V roce 2021 stále platí pravidla pro poskytování dotací stanovená směrnicí 1/2015 v aktualizovaném 

znění, žádost o příspěvek z rozpočtu obce podalo 9 subjektů, jejich seznam je uveden v tabulce č.1. 

 4 žádosti podaly samostatné subjekty, 2 splňují podmínky zcela, 2 částečně. 

 5 žádosti není posuzováno podle směrnice 1/2015, SDH a osadní výbory patří organizačně 

pod obec Nadějkov, financování činnosti je součástí rozpočtu obce.  

 

Žadatel Důvod Částka 
Podáno v 

termínu 

Sídlo v 

obci 

Aktivity 

v obci 

Formální 

správnost 

Řešit 

mimo 

režim 

dotace 

Okrašlovací spolek 

Nadějkov 

Zejména filmové 

projekce „Farská“, 

divadlo, výsadba 

stromů 

41 500 Kč ANO ANO ANO ANO   

FIKAR divadelní a 

osvětový spolek 

Celoroční kulturní a 

osvětová činnost 
20 000 Kč ANO ANO ANO ANO    

Anežka Černá, 

Junák-český skaut 

Skautská činnost v 

Nadějkově 
9 000 Kč ANO NE ANO ANO   

Zachovalý kraj 

Čajovna, údržba 

naučné stezky, lavičky 

na stezce, 30.000,-/z 

toho lavičky 24.000,- Kč 

6 000 Kč ANO NE ANO ANO   

Celkem   76 500 Kč           
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SDH Nadějkov 

Oprava VW 

Transporter, polepení  45 000 Kč   
      ANO 

SDH Brtec Uniformy 100.000,- Kč           ANO 

SDH Brtec 

Aktivity v obci 

(maškary, MDŽ, turnaj 

stolní tenis, Drakiáda, 

Mikuláš dle aktuální 

situace) 20 000 Kč   

      ANO 

Mladí hasiči 

Nadějkov pořádání akcí kroužku 12 000 Kč   
      ANO 

Osadní výbor 

Starcova Lhota 

Den dětí, Den matek, 

Mikuláš, … 
17 000 Kč         ANO 

Celkem   94 000 Kč           

    
    

Celkem    175 500 Kč           

 

Spolky a jednotlivci, jejichž žádosti splňují podmínky směrnice zcela či částečně, tvoří v souhrnu 

částku 81.500,- Kč. Rada obce jednotlivé příspěvky projednávala, v případě žádosti spolku Zachovalý 

kraj, dospěla k závěru, že nákup a instalace laviček je jistě dobrý nápad. Zachovalý kraj každý rok žádá 

o podporu na údržbu stezky, její stav v březnu letošního roku dokladují přiložené fotografie. Rada 

obce navrhuje, aby nejdříve proběhla oprava stezky a její zprůchodnění, což by mohla zajistit obec 

Nadějkov ve spolupráci se Zachovalým krajem a poté se na opravená místa, pokud to vlastnický vztah 

k pozemku umožní, osadí lavičky, které už obec na některá místa v okolí umísťovala. 

 

Ing. Černá upřesňuje historii vzniku stezek. Rodinná stezka, z níž pochází fotografie, byla financována 

obcí. Naučná stezka vznikla ve spolupráci obce a spolku Fikar. Zachovalý kraj se staral o údržbu 

především velké naučné stezky. Ing. Černá si myslí, že herní prvky na rodinné stezce nemá cenu 

opravovat i vzhledem k dodržení bezpečnosti, proto návrh laviček. Dále se zmiňuje o špatné 

průchodnosti Hájetiny. Starosta navrhuje se nad celou záležitostí v klidu sejít a říct si, co se kde 

opraví/doplní. Prozatím navrhuje lavičky z příspěvku vypustit. 

 

U příspěvku pro spolek Fikar chce rada ještě doplnit konkrétnější využití příspěvku – žádost je příliš 

obecná. 

 

Okrašlovací spolek žádá o příspěvek především na filmovou projekci na „Farské“ a na obnovu 

vysazených stromů (13.000Kč). Rada diskutovala, že některé záhony a stezky by bylo zapotřebí ze 

strany Okrašlovacího spolku více udržovat. 

 

Souhrn částek subjektů, jejichž požadavky nejsou vázány směrnicí 1/2015 a jsou řešené přímo 

z rozpočtu obce, tvoří v souhrnu 94.000,- Kč. Do této částky není započítán požadavek SDH Brtec na 

pořízení kompletu nových uniforem ve výši 100.000,- Kč. Obec zatím nedostala výsledek inventur. 

Nákup nových uniforem bude tedy řešen až poté – dohodou, postupně. 
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Usnesení č. 3/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje finanční podporu pro spolky a jednotlivce ve výši 100% ze souhrnu podaných 

upravených žádostí tedy 76.500,- Kč, která splnily (nebo částečně splnily) kritéria dle směrnice 

1/2015. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu obce Nadějkov a 

podepsáním smluv o poskytnutí finanční podpory pověřuje starostu obce. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Po hlasování Ing. Černá hlásí svůj střet zájmů ve spolku Fikar, Zachovalý kraj a Junák a ještě se vrací 

k příspěvku pro Hospic Jordán v Táboře. Starosta namítá, že příspěvek pro Hospic byl na 

zastupitelstvu řešen již několikrát a že obec nemůže generálně podporovat všechny instituce tohoto 

typu, navíc Hospic nepodal žádost. Ing. Černá, uvádí, že i přesto řada obcí v okolí Hospic podporuje. 

Starosta nechce postupovat v rozporu s platnou směrnicí. K tématu se vyjadřuje paní Špalová, která 

v Hospicu pracuje, představuje blíže jeho činnost a systém financování. Probíhá diskuze. Starosta 

navrhuje, aby se téma Hospicu otevřelo na příštím zasedání ZO, aby si mohli zastupitelé záležitost 

promyslet jak z pohledu obce, tak z pohledu Hospice. 

 
Usnesení č. 4/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje finanční podporu pro spolky, jejichž financování je součástí rozpočtu obce 

(nejsou tedy řešeny směrnicí 1/2015) ve výši 100% ze souhrnu podaných žádostí, tedy 94.000,-Kč. 

Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu obce Nadějkov. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 

5. Rozpočtová opatření 
V rámci delegovaných kompetencí byla radou obce Nadějkov schválena rozpočtová opatření: 

 č. 20/2020 ze dne 30. 12. 2020 v úhrnné výši 0 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu  

 č. 1/2021 ze dne ve výši 1.416.325,21 Kč na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 

K RO nejsou dotazy. 
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  Č. 20 K 30. 12. 2020 

  schváleno Radou obce 
    

      PŘÍJMOVÁ ČÁST 
    ODPA Název   Název UZ V Kč 

    1340 Poplatek za odpady   28 917,00 

    1511 Daň z nemovitostí   80 200,00 

    1111 Daň z příjmu fyzických osob   
-184 

997,00 

    4116 

Ostatní neinv. přijaté transfery ze 
SR -  "Zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v nestátních lesích v roce 
2019" 29030 51 180,00 

3113 Základní škola 2324 
Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady   1 400,00 

3725 

Využívání a 
zneškodňování kom. 
Odpadů 2324 

Přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady   22 600,00 

6310 
Obecné příjmy a výdaje 
z fin. Operací 2141 Příjmy z úroků   700,00 

      PŘÍJMY CELKEM   0,00 

      VÝDAJOVÁ ČÁST 
    ODPA Název   Název   V Kč 

3319 
Ostatní záležitosti 
kultury   Budovy, haly a stavby fa HORA s.r.o.  ORG. 511 856 112,15 

6310 
Obecné příjmy a výdaje 
z fin. Operatcí 5163 Služby peněžních ústavů   500,00 

3745 
Péče o vzhled obce a 
veřejnou zeleň  5171 Opravy a udržování   -12 600,00 

3612 Bytové hospodářství 5171 Opravy a udržování   -22 000,00 

6171 Činnost místní správy 5139 Nákup materiálu   22 000,00 

6409 Ostatní činnosti j.n. 5909 
Ostatní neinv. Výdaje mylná platba 
(bude vrácena)   12 100,00 

6409 Ostatní činnosti j.n. 5901 Nespecifikované rezervy   
-856 

112,15 

      VÝDAJE CELKEM   0,00 
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     ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  Č. 1 K 18. 2. 2021 
  schváleno Radou obce 

    

      PŘÍJMOVÁ ČÁST 
    ODPA Název   Název   V Kč 

    4216 
Ostatní investiční přijaté transfery ze 
státního rozpočtu 17508 1 416 325,21 

      VÝDAJE CELKEM   1 416 325,21 

      VÝDAJOVÁ ČÁST 
    ODPA Název   Název   V Kč 

3319 
Ostatní záležitosti 
kultury 6121 

HORA s.r.o. Fa č. 42100010 a č. 
421000111 17508 1 416 325,21 

      VÝDAJE CELKEM   1 416 325,21 

 

Usnesení č. 5/2021:  

ZO Nadějkov bere na vědomí rozpočtová opatření č. 20/2020 a 1/2021 v předloženém znění. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

Dále starosta a účetní komentují rozpočtové opatření č. 2 ke 12. 3. 2021 ve výši 410.073,10 Kč,-  Kč 

na příjmové i výdajové straně rozpočtu, s navýšením nespecifikovaných rezerv obce o 184.656,10 Kč. 

K RO nejsou dotazy. 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ  Č. 2 K 12. 3. 2021 
  schváleno Zastupitelstvem obce 

   

      PŘÍJMOVÁ ČÁST 
    ODPA Název   Název   V Kč 

    4112 
Neinv. př. transfery ze SR v rámci 
souhrnného dotačního vztahu   221 300,00 

1031 Pěstební činnost   Prodej dřeva   135 000,00 

6171 Činnost místní správy   

Přijaté náhrady - ÚZSVM -vracené 
nájemné z roku 2020 (pozemky obcí 
zakoupeny)   700,00 

6402 Finanční vypořádání   
Vratky dotací FIKAR a Okrašlovací 
spolek pro Nadějkov a okolí   40 973,10 

6409 
Ostaní nedaňové příjmy 
j.n   

Vratka 2x uhrazené faktury ČEVAK 
a.s.   12 100,00 

      VÝDAJE CELKEM   410 073,10 
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Usnesení č. 6/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2021 v celkové výši 410.073,10 Kč na výdajové a 

příjmové straně rozpočtu. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 
 

6. Projekty 2021 
Starosta přítomné seznamuje s aktuálním stavem projektů: 

 „Součkovina“ – polyfunkční komunitní centrum, vnitřní vybavení 

Obec Nadějkov obdržela výzvu od SZIF k podpisu dohody o poskytnutí dotace. Žádost byla tedy 

úspěšná. Dodavatel vybavení je vysoutěžený, Ceiba s.r.o., cena 1.498.566,- Kč, 80% pokryje dotace, 

realizace červen – červenec 2021. 

Ing. Černá se dotazuje, zda bude možné tedy po dokončení vybavení objekt užívat a zda se rada již 

zabývá provozním řádem Součkoviny. Starosta oceňuje nápad, nicméně nejprve se vybavený prostor 

představí veřejnosti, aby si lidé mohli zamyslet nad jeho konkrétnějším využitím. Již nyní ale obce 

zaznamenala několik námětů od spolků či jednotlivců. Do příštího zasedání ZO není smysluplné 

připravovat konkrétní provozní řád či směrnici pro využívání objektu, bude to spíše živá záležitost, 

která se bude konkretizovat na základě reálného využívání. 

 

Usnesení č. 7/2021:  

ZO Nadějkov bere na vědomí informace o přiznané dotaci na vnitřní vybavení Polyfunkčního 

komunitního centra a rozpočtové změny související s realizací tohoto projektu deleguje do pravomoci 

rady obce Nadějkov. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Komunikace Brtec 

Podána žádost o dotaci na MMR. Je potřeba připravit výběrové řízení a vybrat dodavatele na realizaci 

projektu, aby za předpokladu, že dotace bude přidělena, mohla být zahájena realizace. 



 

8 
 

 

Usnesení č. 8/2021:  

ZO Nadějkov pověřuje radu obce Nadějkov realizací výběrového řízení na dodavatele projektu 

„Oprava obrusné vrstvy komunikace Brtec“, výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky, stanovením 

vítěze výběrového řízení a schválením Smlouvy o dílo. Pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o 

dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení a všech ostatních dokumentů potřebných k realizaci 

projektu (pouze pokud bude dotace přiznána). Provedení rozpočtových opatření potřebných pro 

realizaci projektu deleguje do kompetence rady obce. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 Oprava KD Brtec 

Podána žádost o dotaci v rámci POV Jčk. Je potřeba připravit výběrové řízení a vybrat dodavatele na 

realizaci projektu, aby za předpokladu, že dotace bude přidělena, mohla být zahájena realizace. 

 

Usnesení č. 9/2021:  

ZO Nadějkov pověřuje radu obce Nadějkov realizací výběrového řízení na dodavatele projektu 

„Oprava fasády, izolací a sociálního zařízení KD Brtec“, výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky, 

stanovením vítěze výběrového řízení a schválením Smlouvy o dílo. Pověřuje starostu obce podpisem 

Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení a všech ostatních dokumentů potřebných 

k realizaci projektu (pouze pokud bude dotace přiznána). Provedení rozpočtových opatření 

potřebných pro realizaci projektu deleguje do kompetence rady obce. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Rekonstrukce části chodníků Nadějkov 

Podána žádost o dotaci na SFDI, vyhodnocení žádosti pravděpodobně v červnu. 

 

Usnesení č. 10/2021:  

ZO Nadějkov pověřuje radu obce Nadějkov realizací výběrového řízení na dodavatele projektu 

„Oprava chodníků Nadějkov“ a výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Stodola „Součkovina“ 
Demolice objektu je schválená. Na místě stodoly bude vybudována zpevněná plocha stejná, jako 
bude zbytek nádvoří (později zřejmě s přístřeškem pro techniku obce). Provádět výběr dodavatele na 
tuto činnost asi nemá smysl, pokud celé nádvoří realizuje firma Hora s.r.o., cena za m2 by měla být 
podobná pro nádvoří i pro prostranství pod stodolou. 
Zastupitel Steinbauer se dotazuje, zda by nebylo na místě zapřemýšlet o tom, že by se na místě po 
stodole udělala dílna na opravu obecní techniky. Dle starosty je nyní v plánu udělat otevřený 
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přístřešek s přívodem el. energie, který by sloužil jako zázemí pro obecní techniku (hlavně traktor) a 
její případné opravy/údržbu.  
 

Usnesení č. 11/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje vybudování plochy pod zbouranou stodolou stejným způsobem jako hlavní 
část nádvoří objekt čp. 5. Realizaci provede firma Hora s.r.o., provedení potřebných rozpočtových 
změn deleguje zastupitelstvo do kompetence rady obce Nadějkov, podpisem smlouvy pověřuje 
starostu obce. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

 Oprava motoru Tatra 148, SDH 

Jedná se o generální opravu motoru vozidla SDH, rozpočet cca 100.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 12/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje opravu motoru vozidla SDH Tatra 148. Poptávkovým řízením pověřuje radu 

obce Nadějkov. Provedení potřebných rozpočtových změn deleguje zastupitelstvo do kompetence 

rady obce Nadějkov, podpisem smlouvy pověřuje starostu obce. 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

 

7.  E.ON, věcná břemena 

Návrhy smluv byly rozeslány zastupitelům elektronicky, jedná se o smlouvy: 

TA-001030062219/001-SECB, Nepřejov XXXXXXX, NN kabelové připojení 

1030059887/002, Křenovy Dvory XXXXXXX, NN kabelové vedení 

PI-001040017814/001-SECB, Vratišov XXXXXXX, NN úprava vedení 

 

Usnesení č. 13/2021:  

ZO Nadějkov schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene  

TA-001030062219/001-SECB, Nepřejov XXXXXXX, NN kabelové připojení 

1030059887/002, Křenovy Dvory XXXXXXX, NN kabelové vedení 

PI-001040017814/001-SECB, Vratišov XXXXXXX, NN úprava vedení 

a pověřuje starostu obce podpisem této smluv 

Pro: 11   Proti: 0   Zdržel se: 0 

Schváleno jednohlasně. 
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8. Závěr 

V samotním závěru starosta ještě informuje zastupitele o činnosti rady obce v období 1. 1. – 12. 3. 
2021. 
Základní škola 

 Personální obsazení místa topiče, náhrada za pracovní neschopnost 

 Odměna ředitelce školy 

 Pochybení v administrativě školy 

 Opakovaně připomínané a dosud nedodané finanční výkazy 

 Příspěvky pro děti ZŠ, stanovení termínu pro vyzvednutí 

 Využití sportovního hřiště u školy pro sportovní trénink, provozní řád sportovního hřiště 
Pachtovní smlouvy 

 Dokončení a podpisy 
Projekty obce 

 Výměna kotle DPS 

 Výměna kotle obecní úřad 

 Chodníky Nadějkov 

 Polyfunkční komunitní centrum, vybavení, vnitřní vzhled 

 KD Brtec 

 Komunikace Brtec a další 
Podání žádostí o dotace  

 MMR 

 SFDI 

 POV JČK 
Umístění Z-Boxu u objektu obecního úřadu (samoobslužné výdejní místo Zásilkovny) 
Stavební pozemky v obci, výběr a příprava 
Žádosti o finanční podporu pro spolky a jednotlivce 

 Nové žádosti 

 Spolek Fikar - nesrovnalosti ve vyúčtování finančního příspěvku 2020 
Rozpočtová změna č. 1 
Svoz bioodpadu, změna podmínek svoz do kompostárny Nepřejov 
Pronájem pozemků 
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a v 1904 ukončil zasedání zastupitelstva. 

 

 

KONEC ZASEDÁNÍ 

 

Zapsala: Klára Tesařová 

Ověřili: 

 

MUDr. Šárka Peterková                                                      Lukáš Turnovec 

 

 

Arnošt Novák, starosta obce 


