
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 21 .září 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, 21.9. 2020, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jiří Enderle, Jan Sláma     

Omluveni:                    Kateřina Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal, Šustr Zdeněk  

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jan Sláma, Jiří Enderle 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

139. Projednání Záměru smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. a 

obcí Poděšín. 

140. Projednání zařazení území obce do území působnosti MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027. 

141. Projednání rozpočtového opatření. 

 

    Seznámení s návrhem programu: 

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

              142. Projednání dodatků Pachtovní smlouvy LD Polná a komisionářských smluv. 

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: 

 

139. Projednání Záměru smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. 

a obcí Poděšín. 

               Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. č.: NM-014330060782/001   na pozemku p.č. 317 a 2130 v k.ú. Poděšín. 

Věcné břemeno je vyčísleno za jednorázovou položku 8 000,-kč. 

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

Usnesení č. 139: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

s E.ON Distribuce, a.s. č.: NM-014330060782/001   na pozemku p.č. 317 a 2130 v k.ú. 

Poděšín. 

 

 

140. Projednání zařazení území obce do území působnosti MAS Českomoravské 

pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo zařazení území obce do území působnosti 

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027. 

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

Usnesení č. 140: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zařazení území obce do území 

působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027. 

 

141. Projednání rozpočtového opatření. 

            Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením za období 08.2020 

              Usnesení č. 141: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatřením za 

období 08.2020 



              142. Projednání dodatku Pachtovní smlouvy LD Polná a komisionářských smluv. 

               Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek k pachtovní smlouvě mezi obcí Poděšín a LD 

Polná, ve které se projednává užívání propachtovaných pozemků mezi členskými obcemi  a 

LD Polná. Dále se projednávaly komisionářské smlouvy mezi LD Polná a městem Polná a 

obcemi Věžnice a Věžnička. Předmětem těchto smluv je výkon funkce odborného lesního 

hospodáře. 

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

Usnesení č. 142: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Pachtovní smlouvy LD Polná a 

komisionářské smlouvy. 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Jan Sláma                                          Jiří Enderle 

 


