Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nadějkov č. 1,
které se konalo dne 08. 03. 2019

Místo a čas: kinokavárna Nadějkov, 1800 hodin
Přítomni: Vít Benda, Markéta Buzková, Petra Dohnalová, Josef Dvořák, Ondřej Hulan, Tomáš
Kabíček, Arnošt Novák, Michal Steinbauer, Klára Tesařová, Lukáš Turnovec, Jaroslav Vacek
Omluveni: Pavel Kříž, Marek Peterka, Šárka Peterková, Jan Veselý
Hosté: Jiří Benda, Stanislav Benda, Olga Černá, Zdeněk Černý, Marcela Chocholatá, Jitka
Krajčová, Marie Nováková, Jana Průšová, Martin Tesař, Pavel Šitner

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. Schválení programu zasedání
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření
4. Hospodářský výsledek 2018, předběžný
5. Finanční podpora pro spolky a jednotlivce 2019
6. Projekt Pošta partner
7. Prodej pozemků obce
8. Projekt ZŠ
9. Obnova vybavení kuchyně ZŠ
10. Technické vybavení obce
11. Smlouva Rumpold
12. Cisterna SDH
13. SÚRAO, průzkumné území
14. Závěr

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

Ing. Klára Tesařová

Ověřovatelé zápisu: Markéta Buzková, Michal Steinbauer

Usnesení č. 1/2019:
ZO schvaluje navržený program jednání a dále paní Kláru Tesařovou jako zapisovatelku;
Markétu Buzkovou a Michala Steinbauera jako ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce dne 08. 03. 2019.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Rozpočtová opatření

Starosta obce představuje přítomným vzniklá rozpočtová opatření č. 16/2018 (schváleno
radou obce) a 1/2019.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16 K 31. 12.2018
schváleno Radou obce
PŘÍJMOVÁ ČÁST
ODPA Název
4116
4116
4116
4116
4216
4222

2310 Pitná voda
4351 Pečovatelská služba

4122
1340
2111
2111
2132
8116

Název
Ostatní neinv. transfery ze SR - snížení
výše dotace
Ostatní neinv. transfery ze SR - označení
UZ
Ostatní neinv. transfery ze SR - označení
UZ
Ostatní neinv. transfery ze SR - úprava
výše dotace "Oplocení hřbitova“
Onstatní invest. přijaté transfery ze SR úprava výše dotace "Sběrný dvůr
Investiční přijaté transfery od krajů cisterna, zaslána pouze část dotace
Neinvestiční přijaté transfery od krajů oprava požární nádrže Chlístov, úprava
výše dotace
Poplatek za likvidaci odpadu
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Zapojení zůstatku z min. let - snížení
PŘÍJMY CELKEM

V Kč
13101

-134 631,00

104513013

69 503,35

104113013

14 865,65

29027

-439 379,00

106515974

-300 364,73

452

-219 600,00

423

-4 240,00
9 500,00
5 800,00
1 100,00
2 100,00
995 545,73
200,00

VÝDAJOVÁ ČÁST
ODPA Název
Sběr a svoz ostatních
3723 odpadů
Péče o vzhled obcí a
3745 veřej. zeleň

pol.

Název

6121 Sběrný dvůr Nadějkov - označení UZ
6121 Sběrný dvůr Nadějkov - označení UZ
Platy zaměstanců v prac. poměru 5011 označení UZ
Platy zaměstanců v prac. poměru 5011 označení UZ
Platy zaměstanců v prac. poměru 5011 označení UZ
Platy zaměstanců v prac. poměru 5011 označení UZ
Povinné poj. za soc. zabezpečení 5031 označení UZ
Povinné poj. za soc. zabezpečení 5031 označení UZ
Povinné poj. za soc. zabezpečení 5031 označení UZ
Povinné poj. za soc. zabezpečení 5031 označení UZ
Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. 5032 označení UZ
Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. 5032 označení UZ
Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. 5032 označení UZ
Povinné poj.na veřejné zdravotní poj. 5032 označení UZ

Obecné příjmy a výdaje
6310 z fin. operací
5163 Služby peněžních ústavů
VÝDAJE CELKEM

V Kč
-10 498 686,31
106515974 10 498 686,31
-11 094,70
104113013

11 094,70
-51 870,30

104513013

51 870,30
-2 774,16

104113013

2 774,16
-12 967,84

104513013

12 967,84
-998,47

104113013

998,47
-4 667,53

104513013

4 667,53
200,00
200,00

Usnesení č. 2/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 16/2018 v celkové výši 200,- Kč na výdajové a
příjmové straně rozpočtu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/2019:
ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2019 v celkové výši 1.460.937,85Kč na výdajové a
příjmové straně rozpočtu.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Hospodářský výsledek 2018, předběžný
Starosta informuje přítomné o tom, že přezkoumání hospodaření obce proběhne dne 13. 3.
2019, do 30. 6. se sejde finanční výbor, aby k závěrečnému účtu přijal stanovisko.
Přítomní jsou seznámeni se závěrečným účtem Obce Nadějkov za rok 2018:
Náklady v roce 2018
Výnosy v roce 2018

15.761.046,88 Kč
16.136.939,75 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018

375.892,87 Kč

Usnesení č. 4/2019:
ZO bere na vědomí informaci o hospodářském výsledku Obce Nadějkov za rok 2018.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stravenky pro zaměstnance obce
Obec poskytuje stravenky ve výši 65,- Kč na pracovníka a odpracovaný den, obec přispívá
40,- Kč na stravenku. Rada navrhuje navýšení na 80,- Kč na zaměstnance a den. Dokud se
vařilo v místním pohostinství, obec přispívala zaměstnancům na obědy.
Zastupitelka Petra Dohnalová vznáší dotaz, proč zaměstnanci obce nedocházejí na obědy do
jídelny ZŠ. Vzhledem k tomu, že stravování v ZŠ je věc dobrovolná, je pouze na
zaměstnancích, zda tuto možnost využijí.

Usnesení č. 5/2019:
ZO schvaluje zvýšení příspěvku na stravování pro zaměstnance obce od 1. 4. 2019 ve formě
stravenky v hodnotě 80,- Kč, na kterou obec přispěje částkou 55,-Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 1

5. Finanční podpora pro spolky a jednotlivce 2019
V roce 2019 stále platí pravidla pro poskytování dotací stanovená směrnicí 1/2015
v aktualizovaném znění. Žádost o příspěvek z rozpočtu obce podalo 8 subjektů, jejich seznam
je uveden v tabulce č.1



4 žádosti splňují podmínky směrnice bez nedostatků (samostatné subjekty)
4 žádosti nejsou posuzovány podle směrnice 1/2015. SDH a osadní výbory patří
organizačně pod Obec Nadějkov. Financování činnosti je součástí rozpočtu obce.

Spolky a jednotlivci, jejichž žádosti splňují podmínky směrnice, tvoří v souhrnu částku
73.900,- Kč (2018 - 98.500,- Kč).
Souhrn částek subjektů, jejichž požadavky nejsou vázány směrnicí 1/2015 a jsou řešené
přímo z rozpočtu obce, tvoří v souhrnu 68.460,- Kč (2018 - 124.600,-Kč).

Tab. č. 1:

Usnesení č. 6/2019:
ZO schvaluje finanční podporu pro spolky a jednotlivce ve výši 100% ze souhrnu podaných
žádostí tedy 73.900,-Kč, které 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

Usnesení č. 7/2019:
ZO 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
68.460,-Kč. Provedením potřebné rozpočtové změny pověřuje zastupitelstvo radu Obce
Nadějkov.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Projekt Pošta partner
Obec Nadějkov byla oslovena zástupcem společnosti Česká pošta, která snižuje počet
provozovaných poboček. Pošta v Nadějkově není dostatečně vytížená na to, aby s jejím
provozováním do budoucna Česká pošta počítala. Nabízí obci provozování pošty v režimu
Pošta partner, pokud obec nebude mít o tuto službu zájem, bude projekt nabízet místním
podnikatelům (obchod,…). Rozhodování o projektu není na pořadu zasedání, jde pouze o
seznámení se s projektem
K tématu proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že na příští zasedání bude pozván zástupce
České pošty, který vysvětlí případné detaily. O postoji k projektu zastupitelstvo rozhodne do
30. 9. 2019.
Usnesení č. 8/2019:
ZO bere na vědomí informaci o projektu Pošta partner, projekt projedná a rozhodne o něm
do 30. 9. 2019.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

7. Prodej pozemků obce
Starosta uvádí, že se jedná o narovnání vlastnických vztahů:
1) Svatoš, Jiří Ing., Bezděkov zaplocená část pozemků 141/2, 141/3, 1043/1 a 141/4 v
k.ú. Starcova Lhota, cca 550 m2 v intravilánu. Jedná se o obecní pozemek. Ing. Svatoš
nabízí směnu pozemků v extravilánu obce - sousedící pozemky s pozemky obce
výměra 2996 m2. Rada obce projednala a schválila vypsání záměru na prodej
pozemků.
Ing. Svatoš nechá zaplocené pozemky zaměřit vlastním nákladem. Obec prodá části
pozemků 141/2, 141/3, 1043/1 a 141/4 a za stejnou cenu (vypočtenou na základě
zaměření geodetem) koupí pozemek p.č. 126. Stanovené ceny v intravilánu obce 70,Kč/m2, v extravilánu 12,- Kč/m2.
Náklady spojené se zaměřením pozemků ponese Ing. Svatoš, náklady na vklad Obec
Nadějkov.
Usnesení č. 9/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 141/2, 141/3, 1043/1 a 141/4 v k.ú.
Starcova Lhota za cenu dle reálné výměry a stanoveného ceníku a koupi pozemku parc. č.
126 v k. ú. Starcova Lhota o výměře 2996 m2 bez připomínek. Aby byly narovnány vlastnické
vztahy, pověřuje starostu obce podpisem smluv a dokumentů potřebných pro realizaci
tohoto usnesení.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Kolářová Alena, Kaliště požádala o odkoupení části pozemku parc.č. 1050 v k.ú.
Nadějkov. Jedná se o pozemky okolo obytné budovy v Kališti, pozemek je mnoho let
oplocen, výměra cca 80m2. Rada projednala a vypsala záměr na prodej.
Náklady spojené se zaměřením pozemků a vkladem do katastru ponese žadatelka.
Usnesení č. 10/2019:
ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1050 za cenu dle reálné výměry a stanoveného
ceníku, pověřuje starostu obce podpisem smluv a dokumentů potřebných pro realizaci
tohoto usnesení.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 0
Stanovení ceny pachtu zemědělské půdy
Zastupitelstvo přijalo usnesení č 55/2018 ve znění „Zastupitelstvo obce Nadějkov schvaluje
navržené ceny pachtovného (2.000,-/1.000,-/3.000,-Kč/ha/rok) v kategoriích podle
doporučení pracovní skupiny.“
Starosta informuje o tom, že z pokračujících jednání při přípravě nových pachtovních smluv
pravděpodobně vzejde úprava tohoto návrhu, která bude lépe odrážet skutečnou realitu při
hospodaření s půdou. Nejspíše se bude vycházet ze skutečně obhospodařované půdy v LPIS,
přičemž bude stanovena jednotná cena za propachtovaný hektar. Výměra v LPIS je velice
jednoduše zjistitelná – mohlo by se tak lépe reflektovat na případné změny – výměra by
mohla být kontrolována každý rok k určitému datu. Cenová politika propachtované
zemědělské půdy bude nicméně ještě projednávána na radě i zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 11/2019:
ZO bere na vědomí informaci o přípravě změny cenové politiky obce pro pacht zemědělské
půdy.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

8. Projekt ZŠ
Studie na sloučení ZŠ a MŠ do jedné budovy je hotova. V současné době je předjednána
možnost dotace z MAS Krajina srdce (IROP). K podání žádosti o dotaci je nezbytné platné
stavební povolení, je nutno zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení a
stavební povolení resp. dokumentaci k provedení stavby. Zpracovatel studie (Ing. Arch.
Dubový) nabídl vypracování dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení za
295.000,-Kč vč. DPH. Na nezávaznou orientační poptávku nabídla stavební a projekční

kancelář VL Projekt zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby za 199.529,Kč vč. DPH. Projektová dokumentace je uznatelným nákladem v případě úspěšné žádosti o
dotaci.
Cenovým rozsahem spadá příprava projektu do kategorie II. Směrnice o zadávání veřejných
zakázek:
6. Zadávání zakázek II. kategorie: (od 50 000,- Kč do 399 999,- Kč) - PRŮZKUM TRHU
6.1 Zadavatel zadává zakázku na základě průzkumu trhu. Průzkum trhu spočívá v
zajištění cenových nabídek od 3 dodavatelů, u kterých lze předpokládat, že jsou schopni
zakázku řádně realizovat. Nabídky mohou být předloženy písemně, e-mailem ve formě
elektronických nabídek bez zaručeného elektronického podpisu, ve formě nabídek na
reklamních letácích či formou ceníku na internetu apod.. Zadání zakázky schvaluje rada obce.

Při této investici do školy a následném požadavku na udržitelnost tohoto projektu, je rovněž
potřeba posoudit i činnost školy jako takové. Rada obce se pravidelně schází s vedením školy,
ke konci tohoto školního roku rada, jako zřizovatel, vyhodnotí vývoj ve škole, ke kterému za
poslední dva roky došlo. Rada zvažuje připravit pro rodiče ve spolupráci s odborníky
dotazníkovou akci, aby mohla vyhodnotit spokojenost či nespokojenost rodičů s výukou a
školou obecně, což by mělo vést k sebereflexi školy. Velkou roli sehrávají i počty žáků ve
škole, protože doplatky na podlimitní žáky zatěžují obecní rozpočet, a dále i počet místních
žáků, v porovnání s dojíždějícími. Po obšírné diskuzi starosta i místostarostka shodně uvádí,
že prioritou je zachování ZŠ v Nadějkově.
Ředitelka školy zve případné zájemce z řad zastupitelů na Den otevřených školy, který se
uskuteční 26. 3. 2019. Den otevřených dveří MŠ se uskuteční 24. 4. 2019.

Usnesení č. 12/2019:
ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace ve všech potřebných úrovních pro
realizaci projektu „Stavební úpravy ZŠ Nadějkov“. Realizaci výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace provede v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu rada Obce Nadějkov. Pravomoc k provedení rozpočtových změn
souvisejících s přípravou projektové dokumentace deleguje zastupitelstvo do kompetence
rady obce Nadějkov. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem všech potřebných
dokumentů potřebných k realizaci tohoto usnesení.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Obnova vybavení kuchyně ZŠ
Rada obce posoudila stav vybavení kuchyně na místě. Vybavení pochází převážně z kuchyně
školy v zámku. Vzhledem ke svému stáří je v nevyhovujícím stavu, jak technicky tak z hlediska
hygienických předpisů (především stoly). Rada se shodla na obnově vybavení ve dvou
etapách. V havarijním stavu jsou zejména pečící trouby a sporák. Pečící trouby jsou
v současné době tři, na stávající počet dětí budou dostačující dvě, sporák stačí jeden.
Potřebné je doplnění kuchyně o jeden nerezový stůl vyrobený na míru a univerzální
kuchyňský robot. Některé funkční, ale nevyužívané vybavení bude možné nabídnout
k případnému prodeji. Rozpočet rekonstrukce kuchyně na tento rok by se měl pohybovat
okolo 150.000,- Kč.

Usnesení č. 13/2019:
ZO schvaluje první etapu rekonstrukce kuchyně ZŠ v roce 2019. Výběr dodavatele vybavení
provede rada Obce Nadějkov ve spolupráci s vedením ZŠ. Pravomoc k provedení
rozpočtových změn souvisejících s první etapou rekonstrukce kuchyně ZŠ, až do výše
150.000,- Kč bez DPH, deleguje zastupitelstvo do kompetence rady Obce Nadějkov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem všech dokumentů potřebných k realizaci
tohoto usnesení.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Technické vybavení obce
V roce 2015 obec pořídila s podporou dotace užitkový automobil N1, štěpkovač a několik
kontejnerů. Pro zimní údržbu a pro běžnou celoroční práci však obec stále využívá automobil
Multicar M25, 4x4. Vozidlo je za hranicí životnosti, náklady na opravy už mnohonásobně
převyšují jeho zůstatkovou hodnotu. Investovat další peníze do oprav a příprav na TK,
nebude hodnotu vozu zvyšovat.
Rada obce po dlouhé diskusi doporučuje pořídit pro obec traktor, v provedení 4x4, s čelním
nakladačem pro manipulaci s břemeny, kontejnerovým přívěsem pro středně velké
kontejnery. Traktor dovybavit najížděcím rozmetadlem na inertní posyp a čelní radlicí pro
zimní údržbu.
Usnesení č. 14/2019:
ZO schvaluje záměr koupě traktoru pro obec, pověřuje radu obce do příštího zasedání
zastupitelstva výběrem vhodného typu stroje a vybavení. Na příštím jednání zastupitelstva
tento bod projedná znovu.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

11. Smlouva Rumpold
Firma Rumpold předložila obci Nadějkov návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb
v oblasti nakládání s odpady na území obce Nadějkov a místních částí. V dodatku navrhuje
navýšit cenu ročního poplatku za poplatníka na 396,- Kč/rok bez DPH. Navrhuje rovněž
zvýšení ceny pro podnikatelské subjekty.
Ke zvýšení poplatku ze strany společnosti Rumpold došlo po 2 letech, poslední navýšení bylo
na 360,- Kč bez DPH (schváleno v roce 2017).
V příštím roce navrhují členové zastupitelstva poptat i jiné možné dodavatele.
Usnesení č. 15/2019:
ZO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na
území obce Nadějkov a místních částí a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Cisterna SDH
Cisterna Tatra 148 byla po modernizaci zařazena do používání. O původní cisternu LIAZ
projevil zájem SDH Borotín, předjednaná cena je cca 60.000,- Kč. Zastupitelstvo obce
doporučuje cisternu prodat minimálně za 55.000,-Kč.
Usnesení č. 16/2019:
ZO schvaluje prodej hasičské cisterny LIAZ za minimální cenu 55.000,- Kč a pověřuje starostu
obce podpisem všech dokumentů potřebných k realizaci prodeje.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. SÚRAO, průzkumné území
V závěru minulého roku a následně 30. 1. 2019 měla Rada SÚRAO projednat zúžení počtu
lokalit na 4 (resp. 5). Rada SÚRAO vyhodnotila předložené dokumenty jako nedostačující a
rozhodnutí o zúžení počtu lokalit odložila. Nepřipravenost podkladů a zřejmě i další
nedostatky se staly důvodem pro odvolání ředitele SÚRAO RNDr. Slováka, na toto místo byl
jmenován JUDr. Prachař (viz přiložený dopis).

K tématu vystoupila paní Olga Černá. Seznámila zastupitele s několikaletou historií a nabídla
zastupitelům poskytnutí více informací v případě zájmu. K celému tématu proběhla diskuze.
Dne 27. 4. 2019 proběhne Den proti úložišti, pí Černá požádala zastupitelstvo o podporu na
této akci.

Usnesení č. 17/2019:
ZO bere na vědomí informaci od SÚRAO a bude se otázkou lokality pro hlubinné úložiště na
svých příštích zasedáních dále zabývat.
ZO schvaluje podporu obce na Dni proti úložišti 27. 4. 2019 a dále schvaluje koordinovaný
postup v rámci lokality Magdaléna při budoucích jednáních o úložišti.
Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

14. Závěr
V rámci připomínek zastupitelů upozornila Petra Dohnalová na nevyhovující podmínky
přepravy příměstským autobusem na trase Nadějkov – Jistebnice – Tábor (málo míst
k sezení, otázka bezpečnosti přepravy dětí při naplnění autobusu). Zastupitelstvo se shoduje
na tom, aby byly osloveny i další obce na uvedené trase a byl zjištěn jejich postoj k celé

záležitosti. Petru Dohnalovou pověřuje sepsáním připomínek, které následně zpracuje rada
obce.
Pan Jiří Benda apeloval na lepší informovanost ohledně konání zastupitelstva obce (lepší
umístění pozvánky na webu obce + hlášení v rozhlase). V současné době je pozvánka
umisťována na úřední desku obce včetně elektronické.
Mgr. Jana Průšová otevírá otázku podpory spolků, které nemají v obci sídlo, např. Domácí
hospic Jordán či Ochrana fauny ČR. Podpora těchto spolků není součástí Směrnice obce.

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

KONEC ZASEDÁNÍ

Zapsala: Klára Tesařová

Ověřili:

Markéta Buzková

Michal Steinbauer

Arnošt Novák, starosta obce

