Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 11 .března 2019

Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
pozvánka byla vyvěšená na úřední desce v termínu 7 dnů před konáním zasedání.
Místo a doba konání:
OÚ Poděšín, 11.03. 2019, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Kateřina Dobrovolná, Jitka Landová , Ing. Jaroslav
Dočekal, Šustr Zdeněk
Omluveni:
Jan Sláma, Jiří Enderle
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelem byl jmenován:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Ing. Jaroslav Dočekal
Kateřina Dobrovolná, Šustr Zdeněk

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh programu:
41. Projednání opravy polní cesty C5 k areálu ZDV Sirákov
42. Projednání Nové pojistky na budovy MŠ a KD

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
43. Projednání Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby RD Jakuba
Doskočila na parc.č. 2051/1, 2047/2 a 2049/2
44. Projednání nákupu ovocných stromků pro výsadbu do extravilánu obce Poděšín

Seznámení s návrhem programu:
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další bod do programu, dal starosta hlasovat o výše
uvedeném navrženém programu.
Výsledek hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva.

Kontrola splnění úkolů z předchozího zasedání ZO:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu z minulého zasedání
zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:
41. Projednání opravy polní cesty C5 k areálu ZDV Sirákov
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky opravy polní cesty C5 k areálu ZDV Sirákov.
Důvod této opravy je ulehčení obecní komunikace v zastavěné oblasti. Cena této opravy
bude 200 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 41: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu cesty C5

42. Projednání Nové pojistky na budovy MŠ a KD
Zastupitelstvo obce projednalo novou Pojistnou smlouvu Pojištění právnických osob
číslo 41802930-81 na budovy Mateřské školy a Kulturního domu v Poděšíně. Stará smlouva
byla již nevyhovující a tak byl představen nový návrh od České pojišťovny. Cena pojistného za
rok je 9 408 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 42: Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu číslo 41802930-81

43. Projednání Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci novostavby RD
Jakuba Doskočila na parc.č. 2051/1, 2047/2 a 2049/2
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k projektové
dokumentaci novostavby RD investora Jakuba Doskočila na parc.č. 2051/1, 2047/2 a
2049/2 . Projekt novostavby je v souladu s Územním plánem obce Poděšín a jeho kritérii.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 43: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci k novostavbě
RD Jakuba Doskočila.

44. Projednání nákupu ovocných stromků pro výsadbu do extravilánu obce Poděšín
Zastupitelstvo obce projednalo nákup ovocných stromků starých odolných odrůd v hodnotě
10 000 Kč, které by byly vysázeny podél vybudovaných cest v extravilánu obce a biokoridorech obce,
kde by zlepšily krajinný ráz našeho katastrálního území.

Výsledek hlasování: Pro:5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 44: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ovocných stromků.

Diskuse
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy, připomínky.

David Nejedlý
starosta

Zdeněk Šustr

Kateřina Dobrovolná

