
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 2 .září 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, 2.9. 2019, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Šustr Zdeněk 

Omluveni:                    Ing. Jaroslav Dočekal, Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:   Landová Jitka 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jan Sláma, Šustr Zdeněk 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

       67.  Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/5 v k.ú. Dobroutov. Na pozemku 

bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

                 68. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 212/2 o výměře 116 m2. 

 

     Seznámení s návrhem programu: 

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

                 69. Projednání darovací smlouvy mezi Obcí Poděšín a COOP družstvem Velké 

Meziříčí. 

                 70. Projednání Žádosti o udělení výjimky MŠ Poděšín. 

                 71. Projednání odměny ředitelce MŠ Poděšín. 

                 72. Projednání platového výměru ředitelce MŠ Poděšín 

                 73. Výběr dodavatele na opravu obecní budovy 



              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: 

            67.  Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/5 v k.ú. Dobroutov. Na pozemku 

bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

           Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/5 v k.ú. 

Dobroutov. Na pozemku bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

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

             Usnesení č. 67: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 

 

68. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 212/2 o výměře 116 m2. 

             Zastupitelstvo obce projednalo Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 212/2 o výměře 

116 m2 mezi obcí Poděšín (prodávající) a panem Janem Slámou (kupující). Obec tento 

pozemek prodala na žádost kupujícího pro užívání jako vjezd do garáže a okolní údržbu. Cena  

za pozemek činí 4 060,-Kč, tj. 35,-Kč/m2. 

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

Usnesení č. 68: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 

212/2 o výměře 116 m2 za cenu 4060,-Kč. 



            69. Projednání darovací smlouvy mezi Obcí Poděšín a COOP družstvem Velké 

Meziříčí. 

            Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu mezi Obcí Poděšín a COOP 

družstvem Velké Meziříčí. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 

30 000,- Kč jako dar za ztrátu  v místní prodejně. 

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

Usnesení č. 69: Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi Obcí Poděšín a 

COOP družstvem Velké Meziříčí. 

 

70. Projednání Žádosti o udělení výjimky MŠ Poděšín. 

              Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o povolení výjimky z maximálního počtu dětí 

v Mateřské škole v Poděšíně. Žádost je pro školní rok 2019/2020. Ve vyhlášce je psáno, že 

třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí a ze zákona může zřizovatel povolit 

výjimku o navýšení 4 dětí. Ředitelství MŠ Poděšín žádá o povolení naplnit třídu počtem 25 

dětí. Toto je maximum a více nepovoluje kapacita školy. 

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

Usnesení č. 70: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o udělení výjimky MŠ Poděšín 

 

71. Projednání odměny ředitelce MŠ Poděšín. 

              Zastupitelstvo obce projednalo návrh na udělení odměny ve výši 30% z celkové 

částky určené na odměny za rok 2019 paní ředitelce mateřské školy Poděšín, příspěvkové 

organizace Haně Řičanové. 

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

               Usnesení č. 71: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 30% z částky určené na 

odměny ředitelce MŠ Poděšín Haně Řičanové. 

 

               72. Projednání platového výměru ředitelce MŠ Poděšín 

              Zastupitelstvo obce projednalo Platový výměr ředitelce MŠ Poděšín p. Haně 

Řičanové, která je zařazena v Platové třídě 10 stupeň 7 při 1 úvazku 40 hodin týdně. 

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

Usnesení č. 72: Zastupitelstvo obce schválilo Platový výměr ředitelce MŠ Poděšín. 



               73. Výběr dodavatele na opravu obecní budovy 

              Zastupitelstvo obce provedlo výběrové řízení na dodavatele projektu „Obnova 

obecní budovy Poděšín 45“. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy, kdy byla vybrána 

nejvýhodnější nabídka, a to stavební firma Aleš Dočekal. Cena projektu by měla být 

1 299 938,-Kč z čehož bude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 

909 956,-Kč. 

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

Usnesení č. 72: Zastupitelstvo obce schválilo výběr stavební firmy na opravu obecní 

budovy č. 45. 

 

 

 

 

Diskuse 

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

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Jan Sláma 

 


