
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 17 .února 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, 17.2. 2020, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Šustr Zdeněk, Ing. Jaroslav Dočekal  

Omluveni:                    Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle, Jan Sláma     

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Zdeněk Šustr, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

             110. Projednání Žádosti o povolení ke kácení dřevin v k.ú. Poděšín. 

             111. Projednání výše odměn ze státního rozpočtu pro pedagogické pracovníky MŠ 

Poděšín. 

             112. Projednání nákupu židlí do Kulturního domu. 

    Seznámení s návrhem programu: 

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

             113. Projednání Účetní závěrky MŠ Poděšín. 

             114. Projednání Žádosti o převod zisku do rezervního fondu MŠ 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:  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: 

              110. Projednání Žádosti o povolení ke kácení dřevin v k.ú. Poděšín.  

              Zastupitelstvo obce projednalo Žádosti od pana Jana Poula na kácení dvou starých a 

nebezpečných stromů v intravilánu Obce. Jedná se jasan na p.č. 219 a ořech na p.č. 2014. 

Oba tyto stromy jsou velmi proschlé a hrozí nebezpečí pádu. 

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

Usnesení č. 110:  Zastupitelstvo obce schválilo Žádosti o povolení ke kácení dřevin 

v k.ú. Poděšín. 

 

              111. Projednání výše odměn ze státního rozpočtu pro pedagogické pracovníky MŠ 

Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce projednalo návrh výše odměn ze státního rozpočtu pro 

pedagogické pracovníky MŠ Poděšín. Výše odměn byla navrhnuta ve výši 35%.  

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

Usnesení č. 111: Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn 35% ze státního rozpočtu 

pro pedagogické pracovníky MŠ Poděšín. 

 

             112. Projednání nákupu židlí do Kulturního domu. 

              Zastupitelstvo obce projednalo návrh na nákup židlí do kulturního domu. V současné 

době je v těchto prostorách nedostatek tohoto vybavení a na společenské akce se musí 

dovážet z jiných prostor. Proto bylo navrhnuto koupit 50 ks. 

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

Usnesení č. 112: Zastupitelstvo obce schválilo nákup 50 ks židlí do KD. 

 



 

               113. Projednání Účetní závěrky MŠ Poděšín. 

                Zastupitelstvo obce projednalo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla          

sestavena k 31.12.2019 a nebyly shledány žádné nedostatky. 

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

Usnesení č. 113: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín 

 

               114. Projednání Žádosti o převod zisku do rezervního fondu MŠ Poděšín. 

       Zastupitelstvo obce projednalo žádost o převod zisku MŠ Poděšín z roku 2019 ve výši 

15 777,18,- Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity 

v následujícím období na rozvoj a vybavení MŠ. 

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

              Usnesení č. 114: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ do rezervního fondu. 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Zdeněk Šustr       Ing. Jaroslav Dočekal 

 


