
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 12 .listopadu 2018 
 

 

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, 12.11. 2018, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé:  David Nejedlý,  Zdeněk Šustr, Jan Sláma, Jiří Enderle 

Omluveni:                     Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Kateřina Dobrovolná     

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Jan Sláma 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Zdeněk Šustr, Jiří Enderle 

 

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je 

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

1. Projednání výběru stavební firmy na zhotovení inženýrských sítí pro II. Etapu 

parcel pro RD. 

2. Projednání likvidace kůrovcového dřeva v lokalitě Samotín 

3. Projednání dohod o práci 

4. Projednání souhlasu s pokládkou optického kabelu jako člena LD Polná mezi obcí 

Jamné a Polnou. 

5. Projednání návrhu smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě jako člena LD 

Polná mezi obcí Stáj a Zhoř 

6. Projednání návrhu rozpočtu Mateřské školy Poděšín na rok 2019 

7. Projednání odměny ředitelce MŠ Poděšín 

8. Projednání návrhu rozpočtu SDH Poděšín na rok 2019 

9. Projednání dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma vysokého 

napětí 

Seznámení s návrhem programu: 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body: 

10. Určení zastupitele pro pořízení změny č.2 ÚP Poděšín a pro projednání zprávy o   

uplatňování ÚP Poděšín v uplynulém období 

11. Projednání rozpočtového opatření č. 10  



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:  4   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: 

1.  Projednání výběru stavební firmy na zhotovení inženýrských sítí pro II. Etapu 

parcel pro RD. 

               Zastupitelstvo obce mělo projednávat výběr stavební firmy na zasíťování parcel pro 

II. Etapu, ale po zjištění vyhlášení dotací pro tuto činnost, byl tento bod odložen na dobu, kdy 

budou známy podmínky pro získání dotace. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schválilo odložení tohoto bodu na neurčito 

 

2. Projednání likvidace kůrovcového dřeva v lokalitě Samotín 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací kůrovcového dřeva v lokalitě Samotín. 

Na poptávku Romana Landy ml., zda nemáme v obecním lese dřevo určené na palivo, byla 

projednána likvidace tohoto napadeného dřeva samotěžbou za 300 Kč za m3. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schválilo likvidaci kůrovcového dřeva v lokalitě 

Samotín Romanem Landou ml. za cenu 300 Kč za m3. 

 

 



3. Projednání dohod o práci 

 

              Zastupitelstvo obce projednalo dohody o provedení práce na následující období: 

- Jaroslav Dočekal, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce - vedení účetnictví, 

pokladny, poplatky, fakturace, správa rozpočtu, výkazy, webové stránky, fotoarchiv, 

zpravodaj obce. (odměna 3 600 Kč měsíčně bez DPH) 

- Jiří Enderle, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – provoz a údržba obecního 

vodovodu. (odměna 600 Kč měsíčně bez DPH) 

- Luboš Palas, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – provoz a údržba El. 

zařízení obce. (odměna 300 Kč měsíčně bez DPH) 

- Miroslav Sláma, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – Prohrnování 

komunikací od sněhu. (odměna 544 Kč za hodinu bez DPH) 

- František Landa, období 1.11.2018 – 31.12.2019, náplň práce – údržba obecních 

pozemků – úklid, sečení, odklízení sněhu. (odměna 150Kč za hodinu bez DPH) 

  Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schválilo v tomto bodě dohody o provedení 

práce. 

 

4. Projednání souhlasu s pokládkou optického kabelu jako člena LD Polná mezi 

obcí Jamné a Polnou. 

                   Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o souhlas s pokládkou optického 

kabelu do lesního pozemku ve spoluvlastnictví Města Polná a dalších 9 obcí v rámci akce 

„Optická trasa Jamné – Polná“ pro investora M-SOFT. Zastupitelé tuto žádost řádně 

projednali a s touto žádostí souhlasili. 

 Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o souhlas s pokládkou 

optického kabelu na pozemku, který spoluvlastní s 8 obcemi. 

 

5. Projednání návrhu smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě jako člena LD 

Polná mezi obcí Stáj a Zhoř 

                    Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy týkající se umístění zemního 

kabelu k hájence Ochoz, které je spoluvlastníkem v LD Polná. Tato přeložka je z důvodu 

rekonstrukce komunikace ze Stáje do Zhoře a stávající nadzemní vedení zasahuje do této 

stavby. 



Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o umístění komunikační 

sítě k hájence Ochoz. 

 

6.  Projednání návrhu rozpočtu Mateřské školy Poděšín na rok 2019 

              Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu pro potřeby Mateřské školy 

v Poděšíně na rok 2019 a to ve výši 120 000 Kč. Byl projednán také Rozpočtový výhled na 

období 2020 – 2022. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet MŠ Poděšín a Rozpočtový 

výhled na období 2020 – 2022. 

 

7. Projednání odměny ředitelce MŠ Poděšín 

              Zastupitelstvo obce projednalo návrh na udělení odměny ve výši 30% z celkové 

částky určené na odměny za rok 2018 paní ředitelce mateřské školy Poděšín, příspěvkové 

organizace Haně Řičanové. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 30% z částky určené na 

odměny ředitelce MŠ Poděšín Haně Řičanové. 

 

8. Projednání návrhu rozpočtu SDH Poděšín na rok 2019 

              Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Zásahové jednotky SDH Poděšín 

a to s částkou 16 000 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na provozuschopnost a ochranné 

prostředky členů zásahové jednotky Poděšín. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet zásahové jednotky Poděšín 

ve výši 16 000 Kč. 

 

 



9. Projednání dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma vysokého 

napětí 

                   Zastupitelstvo obce projednalo výzvu k provedení údržby ochranného pásma 

vedení č. 400 kV (Velmi vysoké napětí) na pozemcích, které patří obci. Součástí této výzvy 

byla dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma, ve které byl nejvíce vyhovující 

bod, a to, že náletové dřeviny odstraní firma ČEPS na své náklady. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu provedení údržby ochranného 

pásma a to, že náletové dřeviny odstraní firma ČEPS na své náklady.  

 

10. Určení zastupitele pro pořízení změny č.2 ÚP Poděšín a pro projednání zprávy o 

uplatňování ÚP Poděšín v uplynulém období 

                     Zastupitelstvo obce projednalo návrh na určení zastupitele pro pořízení změny 

č.2 ÚP Poděšín a pro projednání zprávy o uplatňování ÚP Poděšín v uplynulém období. 

Zastupitelem Zdeňkem Šustrem byl navrhnut starosta obce David Nejedlý. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce určuje starostu obce Davida Nejedlého jako 

zastupitele pro pořízení změny č.2 ÚP Poděšín a pro projednání zprávy o uplatňování ÚP 

Poděšín v uplynulém období. 

11. Projednání rozpočtového opatření č. 10 

Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č.10 

Výsledek hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10  

  Diskuse 

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

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Jiří Enderle 

 


