
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 18 .února 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, 18.2. 2019, 19:00 hod 

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

Dočekal, Kateřina Dobrovolná, 

Omluveni:                     Jitka Landová 

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: 

     33. Projednání účetní závěrky MŠ 

     34. Projednání žádosti o převod zisku MŠ do rezervního fondu 

Seznámení s návrhem programu: 

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

           35.  Projednání podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
           36.  Projednání Dodatku č.1 ke smlouvě o vedení účetnictví 
           37.  Projednání Žádosti o půjčku z fondu FRB  
           38.  Projednání opravy obecní cesty p.č. 2008 k Zemědělskému družstvu 
           39.  Projednání Rozhodnutí k Veřejnoprávní smlouvě 
           40.  Projednání odpojení přípojky veřejného osvětlení k domu č.p.86 
 

   
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: 

33. Projednání účetní závěrky MŠ 

               Zastupitelstvo obce projednalo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla          

sestavena k 31.12.2018 a nebyly shledány žádné nedostatky. 

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

Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín 

 

34. Projednání Žádosti o převod zisku do rezervního fondu MŠ 

       Zastupitelstvo obce projednalo žádost o převod zisku MŠ Poděšín z roku 2018 ve výši 

2 609,66,- Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity 

v následujícím období na rozvoj a vybavení MŠ. 

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

              Usnesení č. 34: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ do rezervního fondu. 

 

35. Projednání podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova na rok 2019 - DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci Oprava 

mateřské školy v Poděšíně. 

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

               Usnesení č. 35: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova na rok 2019 - DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

na akci Oprava mateřské školy v Poděšíně. 

 



              36.  Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví 

              Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č.1 k Příkazní smlouvě o vedení účetnictví číslo 

ZR20180543 mezi firmou MID – daňový a účetní servis, s.r.o. a Obcí Poděšín. V dodatku se pojednává  

o výši odměn za vedení účetnictví pro naši obec, a to ve výši 5 650 Kč bez DPH za měsíc. 

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

               Usnesení č. 36: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví 

                 

               37.  Projednání Žádosti o půjčku z fondu FRB 

               Zastupitelstvo obce projednalo Žádost doručenou Liborem Žákem o půjčku z Fondu rozvoje 

bydlení obce Poděšín. Podání žádosti je z důvodu snížení energetické náročnosti domu a žádá o 

částku 60 000 Kč. 

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

               Usnesení č. 37: Zastupitelstvo obce projednalo žádost a schvaluje Smlouvu č.1/2019 a 

č.2/2019 o půjčce z FRB ve výši 30 000 Kč na každou smlouvu. 

 

               38.  Projednání opravy obecní cesty p.č. 2008 k Zemědělskému družstvu 

                Zastupitelstvo obce projednalo opravu cesty p.č. 2008 k Zemědělskému družstvu vlastníků 

od obce Sirákov z důvodu ulehčení stávající cesty do ZDV v obecní zástavbě. Financování cesty se 

ještě bude projednávat s uživateli této komunikace, a proto byl tento bod odložen na neurčito. 

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

               Usnesení č. 38: Zastupitelstvo obce odložilo tento bod na neurčito. 

 

               39.  Projednání Rozhodnutí k Veřejnoprávní smlouvě 

               Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Souhlasí s 

uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad 

Sázavou, IČO 295841, a obcí Podešín, se sídlem Podešín 45, IČO 00545759, jejímž předmětem je 

výkon veškeré přenesené působnosti k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými 

právními předpisy. 

 

 

 



               40.  Projednání odpojení přípojky veřejného osvětlení k domu č.p.86 

               Zastupitelstvo obce projednalo opětovné připojení veřejného osvětlení na domě č.p. 86 při 

rekonstrukci nadzemního vedení el. energie v části obci. Toto světlo nesvítí na veřejné prostranství, 

ale osvětluje soukromý pozemek. 

Výsledek hlasování:  Pro:4  Proti: 0  Zdržel se: 2 

               Usnesení č. 38: Zastupitelstvo obce schvaluje odpojení přípojky veřejného osvětlení 

k domu č.p.86 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Kateřina Dobrovolná 

 


