OBECNÍ ÚŘAD P O D Ě Š Í N č. 45,

592 12 Nížkov, okr Žďár n/S.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PODĚŠÍN
konaného dne:
Přítomni:

30.6.2011.

ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle, Petr Jaroš, Zdeněk Jaroš,
Milan Matoušek, ing. František Rosecký, František Vejvoda.

PROGRAM:
• Obecní zastupitelstvo zahájil starosta obce a nechal schválit ověřovatele zápisu.
• Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
• Návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich
mobilního svozu mezi obcí Poděšín a firmou ASEKOL s.r.o. Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4.
• Návrh na udělení plné moci firmě ODAS, Miloslav Odvárka, nám. Republiky 61/20,
59101 Žďár n.S., aby předávala elektrozařízení pocházející z domácností, zpětně
odebraná v rámci mobilního svozu v obci, společnosti ASEKOL s.r.o. Československého
exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.
• Návrh na příspěvek Základní škole Nížkov na akci HELE LIDI, což je program pro
zdravotně postižené žáky.
• Návrh smlouvy číslo 1/2011 a číslo 2/2011 z FRB ze dne 3.6.2011.
• Návrh závěrečného účtu obce Poděšín za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední
desce od 2. května do 18. května 2011.
• Projednat přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2010, které bylo vyvěšeno na
úřední desce od 6. června do 23. června 2011.
• Návrh smlouvy o dílo číslo 0911, mezi obcí Poděšín a firmou P-spektrum, spol. s.r.o.,
Dražovice 72, okr. Vyškov na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro
akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Poděšín.
• Návrh smlouvy mezi obcí Poděšín a firmou Roman Chmelík, Pražská 170/II, 566 01
Vysoké Mýto o poskytování konzultací a zpracování žádostí o dotační pomoc z EU.
• Návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č.
UZSVM/BZR/338/2011 - BZRM, mezi obcí Poděšín a ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár n.S.
• Protokol o odborné technické kontrole v Mateřské škole, na tělovýchovné nářadí.
• Návrh na úpravu ceny vodného.

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
55. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

56. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
57. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního
svozu mezi obcí Poděšín a firmou ASEKOL s.r.o. Československého exilu 2062/8, 143
00 Praha 4, – 7 hlasů pro.
58. Udělení plné moci firmě ODAS, Miloslav Odvárka, nám. Republiky 61/20, 59101 Žďár
n.S., aby předávala elektrozařízení pocházející z domácností, zpětně odebraná v rámci
mobilního svozu v obci, společnosti ASEKOL s.r.o. Československého exilu 2062/8,
143 00 Praha 4, – 7 hlasů pro.
59. Příspěvek Základní škole Nížkov ve výši 2.000,-Kč. na akci HELE LIDI, což je program
pro zdravotně postižené žáky, – 7 hlasů pro.
60. Smlouvu číslo 1/2011 a 2/2011 z FRB mezi obcí Poděšín a Jiřím Enderlem ze dne
3.6.2011, – 7 hlasů pro.
61. Smlouvu o dílo číslo 0911, mezi obcí Poděšín a firmou P-spektrum, spol. s.r.o.,
Dražovice 72, okr. Vyškov na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro
akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Poděšín, – 7 hlasů pro.
62. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Roman Chmelík, Pražská 170/II, 566 01 Vysoké
Mýto o poskytování konzultací a zpracování žádostí o dotační pomoc z EU, – 7 hlasů
pro.
63. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č.
UZSVM/BZR/338/2011 - BZRM, mezi obcí Poděšín a ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár n.S., – 7 hlasů pro.
64. Od 1. července 2011 zvýšit cenu vodného na 18Kč/m3, – 7 hlasů pro.
Zastupitelstvo obce ukládá:
65. Ředitelce Mateřské školy, odstranit závady na tělovýchovném nářadí dle protokolu o
odborné technické kontrole, – 7 hlasů pro.
Zastupitelstvo obce projednalo:
66. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce, která byla vyvěšena na úřední desce od 6.
června do 23. června 2011, kterou zastupitelstvo obce schválila s výhradou a byla přijata
následující opatření:
Zastupitelstvo obce ukládá účetní zaúčtovat podíly v Lesním družstvu Polná.
Termín: Ihned.
Zodpovídá: správce rozpočtu, – 7 hlasů pro.
67. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce od 2.
května do 18. května 2011. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2010 byl schválen bez
výhrad, – 7 hlasů pro.
Zapsal: Jaroš Zdeněk, telefon byt: 566 675 208, 728 478 298
E-mail: podesin@podesin.cz
internet: http://podesin.cz
Ověřovatelé zápisu:
......................................
........................................
ing. Rosecký František
ing. Dočekal Jaroslav
....................................................
starosta: Jaroš Zdeněk

