
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 14 .ledna 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, 14.1. 2019, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé:  David Nejedlý,  Zdeněk Šustr, Jan Sláma, Jitka Landová, Kateřina 

Dobrovolná  

Omluveni:                     Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal     

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Jan Sláma 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Zdeněk Šustr, Kateřina Dobrovolná     

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

28. Projednání návrhu Rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2024. 

29. Projednání pokácení starých nemocných stromů 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

               30. Projednání smlouvy o dílo 

               31. Projednání Veřejnoprávní smlouvy 

 

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: 

28. Projednání návrhu Rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2024 

               Zastupitelstvo obce projednalo návrh Rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2024 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 28: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2024. 

 

29. Projednání pokácení starých nemocných stromů 

Na žádost obce Poděšín, bylo projednáno pokácení starých nemocných stromů 

v intravilánu obce. Stromy, které jsou napadeny hnilobou, nebo mají prasklé kmeny a je u 

nich možný pád, nebo jsou jinak nebezpečné občanům a jejich majetku budou označeny a 

pokáceny. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 29: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení starých nemocných stromů 

v intravilánu obce Poděšín. 

 

                30. Projednání smlouvy o dílo  

                Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a firmou                 

1. Žďárská plynařská a vorařská, a.s.. Předmětem plnění je provedení stavebních prací – 

zasíťování parcel pro soubor 10 rodinných domů v k.ú. Poděšín 

Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                Usnesení č. 30: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a 

firmou 1. Žďárská plynařská a vorařská, a.s..   



 

 31. Projednání Veřejnoprávní smlouvy 

              Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Žďár nad 

Sázavou a obcí Poděšín ve věci vykonávat přenesenou působnost k projednávání přestupků 

svěřenou orgánům obce Poděšín účinnými právními předpisy. Na základě této smlouvy bude 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně příslušným správním orgánem 

v řízeních pro správní obvod obce Poděšín.                                                                                    

 Výsledek hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:  

               Usnesení č. 31: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích. 

 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Kateřina Dobrovolná 

 


