Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 19 .srpna 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, 19.08. 2019, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Kateřina Dobrovolná, Jitka Landová, Jan Sláma
Omluveni:
Ing. Jaroslav Dočekal, Šustr Zdeněk, Jiří Enderle
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Kateřina Dobrovolná
Jan Sláma, Landová Jitka

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh programu:
65. Projednání Pachtovní smlouvy č. 129N19/20 k pozemku p.č. 1524/3 v k.ú. Polná a
Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 129N19/20 a Dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo mezi obcí Poděšín a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
66. Projednání ústního jednání s žádostí o úhradu ztráty od COOP družstva Velké
Meziříčí.
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:
65. Projednání Pachtovní smlouvy č. 129N19/20 k pozemku p.č. 1524/3 v k.ú. Polná
a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 129N19/20 a Dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo mezi obcí Poděšín a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Zastupitelstvo obce projednalo Pachtovní smlouvu č. 129N19/20 mezi městem Polná a
dalšími obcemi, jako pachtýři a Státním pozemkovým úřadem k pozemku p.č. 1524/3 v k.ú.
Polná. Jedná se o zahradu o výměře 0,0322 ha. Roční pachtovné je stanoveno na 500,- Kč
a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 129N19/20 mezi městem Polná,
jako uživatelem a Státním pozemkovým úřadem, jako vlastníkem, jejímž předmětem je
úhrada za užívání pozemku parc.č. 1524/3 v k.ú. Polná ve výši 271 Kč. Jedná se o zahradu o
výměře 322 m2 . Dále v tomto bodě byl projednán Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Poděšín a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. Předmětem dodatku byla změna Termínu
plnění a to dokončeno a předáno do 30.9.2019 a Cenové ujednání, kdy původní cena díla
byla snížena z důvodu méněprácí o 939 945,30,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 65: Zastupitelstvo obce schválilo Pachtovní smlouvu č. 129N19/20
k pozemku p.č. 1524/3 v k.ú. Polná a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č.
129N19/20 a Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Poděšín a 1. Žďárská plynařská a
vodařská, a.s.

66. Projednání ústního jednání s žádostí o úhradu ztráty od COOP družstva Velké
Meziříčí.
Zastupitelstvo obce projednalo výsledek ústního jednání, které proběhlo v 19.8.2019
mezi starostou obce Poděšín a zástupci COOP držstva Velké Meziříčí Ing. Jaroslavem
Pavlíčkem a Ing. Zdeňkou Stupkovou. Hlavní věcí jednání bylo uhrazení ztráty obcí Poděšín za
prodejnu v Poděšíně. Ztráta byla vyčíslena na 41 724,- Kč, ale po dalších jednáních byla
snížena na 30 000,- Kč. Bylo nám vysvětleno, že ztráty v obcích pod 400 obyvatel zkrátka
budou a obce si na to mohou zažádat o dotaci. Pokud tak neučiní a ani nebudou chtít tyto
ztráty uhradit, budou prodejny v jejich obcích zavřeny. Naší obci byl zaslán dopis, že bude
prodejna uzavřena k 30.9.2019, protože jsme tuto ztrátu nechtěli uhradit. Proto byl vznesen
návrh pro letošní rok ztrátu uhradit a hledat řešení jak dál postupovat.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 66: Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztráty prodejny v Poděšíně ve
výši 30 000,- Kč COOP družstvu Velké Meziříčí.

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

David Nejedlý
starosta

Landová Jitka

Jan Sláma

