Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 17 .srpna 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, 17.8. 2020, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle,
Omluveni:
Kateřina Dobrovolná
Neomluveni:
Šustr Zdeněk, Jan Sláma
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal

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

Návrh programu:
136. Projednání Podnikatelského úvěru.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
137. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2500/10
138. Projednání zatrubnění odvodňovacího žlabu na části pozemku parc.č. 2130

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:

136. Projednání Podnikatelského úvěru.
Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a obcí
Poděšín. Výše úvěru je 4 500 000,00,- Kč a je k účelu financování projektů Obnovy obecní
budovy v Poděšíně a Komunikace II. etapa Poděšín.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 136: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru mezi Komerční
bankou, a.s. a obcí Poděšín. Výše úvěru je 4 500 000,00,- Kč a je k účelu financování projektů
Obnovy obecní budovy v Poděšíně a Komunikace II. etapa Poděšín.

137. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2500/10
Zastupitelstvo obce projednalo Kupní smlouvu na prodej stavební parcely parc. č.
2500/10 o výměře 779 m2 mezi obcí Poděšín (prodávající) a Martinou Kovářovou (kupující).
Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 272.650,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 za podmínek
schválených zastupitelstvem obce Poděšín.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 137: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej stavební
parcely parc. č. 2500/10 o výměře 779 m2 mezi obcí Poděšín (prodávající) a Martinou
Kovářovou (kupující).

138. Projednání zatrubnění odvodňovacího žlabu na části pozemku parc.č. 2130
Zastupitelstvo obce projednalo na žádost pana Doskočila zatrubnění části
odvodňovacího žlabu(před Flesarovi) na pozemku parc. č. 2130, v délce cca 18m. Důvod
žádosti o zatrubnění je, že mezi asfaltovou komunikací a odvodňovacím žlabem vede
přípojka vodovodu k novostavbě pana Doskočila a z důvodu skalnatého podloží není přípojka
dostatečně hluboko a tak hrozí zamrzání této přípojky. Bylo navrhnuto, že obec nakoupí
materiál a pan Doskočil dílo zrealizuje.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 138: Zastupitelstvo obce schválilo zatrubnění odvodňovacího žlabu na
části pozemku parc.č. 2130, v délce cca 18m.

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

David Nejedlý
Starosta

Kateřina Dobrovolná

Ing. Jaroslav Dočekal

