
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 15 .února 2021 
 

 

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, 15.2. 2021, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal,            

Jiří Enderle, Šustr Zdeněk  

Omluveni:                    Kateřina Dobrovolná        

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

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: 

                170. Projednání záměrů na prodej částí pozemku parc. č. 51 

Seznámení s návrhem programu: 

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

 

                171. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2506, 2509/1, 2509/2 

                172. Žádost o výměnu pozemku parc. č. 2504 za pozemek parc. č. 2500/4 

                173. Projednání platu kronikáře obce Poděšín 

                174. Projednání nákupu kontejnerů na tříděný odpad 

                175. Projednání žádosti o povolení kácení dřevin 

                176. Projednání podmínek pro zrušení sdružení Plynovod Poděšín-Sirákov 

 

 



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:  6              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: 

 

               170. Projednání záměrů na prodej částí pozemku parc. č. 51 

Zastupitelstvo obce projednalo Záměr na prodej části pozemku  parc. č. 51, ostatní plocha o 

výměře cca 62 m2 v k. ú. Poděšín z důvodu propojení dvou nabytých parc. č. 153 a 152 a  

Záměr na prodej části pozemku  parc. č. 51, ostatní plocha o výměře cca 29 m2 v k. ú. 

Poděšín z důvodu údržby a přístupu k nemovitosti na parc. č. 154. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 170: Zastupitelstvo obce schvaluje záměry na prodej částí pozemku parc. 

č. 51 

 

                171. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2506, 2509/1, 2509/2 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2506, 

2509/1, 2509/2. Žádost byla podána za účelem stavby rodinného domu investorem Petrem 

Enderlem. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 171: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení pozemku 

parc. č. 2506, 2509/1, 2509/2 za účelem stavby Rodinného domu. 

 



                172. Žádost o výměnu pozemku parc. č. 2504 za pozemek parc. č. 2500/4 

           Na zasedání zastupitelstva obce Poděšín byla vznesena žádost pana Jiřího Enderle na 

výměnu stavební parcely číslo 2504 za stavební parcelu číslo 2500/4. 

Výsledek hlasování:    Pro: 1  Proti: 3  Zdržel se: 2 

              Usnesení č. 172: Zastupitelstvo obce Poděšín zamítlo Žádost o výměnu pozemku 

parc. č. 2504 za pozemek parc. č. 2500/4 

 

                173. Projednání platu kronikáře obce Poděšín 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh člena zastupitelstva Jaroslava Dočekala 

na platové ohodnocení kronikáře obce Poděšín, pana Zdeňka Jaroše. Navržena byla částka    

1 200,-Kč hrubého/měsíc. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 173: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo plat kronikáři obce Poděšín     

1 200,-Kč hrubého/měsíc.         

 

                174. Projednání nákupu kontejnerů na tříděný odpad 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh na nákup nových kontejnerů na tříděný 

odpad. Bylo navrhnuto vyměnit starý plechový kontejner na plasty na stávajícím sběrném 

místě, který je v dezolátním stavu, za nový plastový kontejner a nákup nového kontejneru na 

plasty, papír a BIO odpad, které budou nově umístěny na připraveném místě v nové zástavbě 

obce Poděšín směrem k Nížkovu. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 174: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup čtyř kusů nových 

kontejnerů o objemu 1100l na tříděný odpad. 

 

                175. Projednání žádosti o povolení kácení dřevin 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo žádost o povolení kácení dřevin podanou 

panem Pavlem Slámou. Jedná se o starou třešeň na parc. č. 156, která má poškozený kmen a 

hrozí pád na přilehlou budovu.  

Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 



              Usnesení č. 175: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o povolení kácení 

dřevin na parc. č. 156. 

 

                176. Projednání podmínek pro zrušení sdružení Plynovod Poděšín-Sirákov 

             Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí cenové podmínky právního zástupce ve 

věci zrušení sdružení Plynovod Poděšín – Sirákov, které se pohybují okolo částky 5 000,-Kč. 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Zdeněk Šustr                                          Jiří Enderle 

 


