Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 12 .října 2020

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, 12.10. 2020, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jiří Enderle, Jan Sláma, Kateřina
Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal, Šustr Zdeněk
Omluveni:
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jan Sláma, Jiří Enderle

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh programu:
143. Projednání Příkazní smlouvy mezi obcí Poděšín a firmou ISVH s.r.o. Předmětem
smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a odbahnění rybníka
Mlýnský“.
144. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR na výstavbu víceúčelového hřiště.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
145. Projednání objednávky na Mobilní rozhlas.
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: 7

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:

143. Projednání Příkazní smlouvy mezi obcí Poděšín a firmou ISVH s.r.o. Předmětem
smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a odbahnění rybníka
Mlýnský“.
Zastupitelstvo obce projednalo Projednání Příkazní smlouvy mezi obcí Poděšín a
firmou ISVH s.r.o. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a
odbahnění rybníka Mlýnský“. Cena celkem včetně DPH činí 78 650,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 143: Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Poděšín a
firmou ISVH s.r.o. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a
odbahnění rybníka Mlýnský“.

144. Projednání podání žádosti o dotaci z MMR na výstavbu víceúčelového hřiště.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo znovu podání žádosti o dotaci z programu
MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště v obci
Poděšín.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 144: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo znovu podání žádosti o dotaci
z programu MMR 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště
v obci Poděšín.

145. Projednání objednávky na Mobilní rozhlas.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Nabídku na Mobilní rozhlas, kterou naší obci
zaslala firma Neogenia s.r.o.. Tento mobilní rozhlas by sloužil pro zlepšení komunikace v obci
všech věkových kategorií, a to jak pro mladé zpráva do mobilní aplikace, maily a pro starší
pak SMS a hlasové zprávy ( dotyčnému telefon zazvoní, on přijme hovor a sms je mu
přečtena přmo do ucha). Cena tohoto systému je 490,- bez DPH měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 145: Zastupitelstvo obce schválilo Nabídku a objednávku na Mobilní
rozhlas, kterou naší obci zaslala firma Neogenia s.r.o..

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

David Nejedlý
Starosta

Jan Sláma

Jiří Enderle

