
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 22 .června 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, 22.6. 2020, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jan Sláma     

Omluveni:                    Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle, Šustr Zdeněk, 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

125. Projednání návrhů fasády na budově MŠ. 

126. Projednání dotazu na odkup části pozemku parc. č.51 mezi parc. č. 152 a 153. 

    Seznámení s návrhem programu: 

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

              127. Projednání dotace Program obnovy venkova. 

              128. Projednání Modernizace střediska živočišné výroby Poděšín. 

              129. Projednání žádosti o příspěvek na Domácí hospic Vysočina. 

              130. Projednání zápisu z jednání Mikroregionu Polná 

              131. Projednání zápisu z výroční členské schůze Lesního družstva Polná 

              132. Projednání návrhu pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a Lesním družstvem 

Polná 

 

 



 
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: 

 

125. Projednání návrhů fasády na budově MŠ. 

               Zastupitelstvo obce projednalo návrhy fasád na budovu MŠ Poděšín, které byly 

vytvořeny firmou Návrhy fasád cz. Z šesti návrhů byly navrženy dva do užšího výběru. 

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

Usnesení č. 125: Zastupitelstvo obce vybralo návrh Vzor 2A_391_395_397 

 

126. Projednání dotazu na odkup části pozemku parc. č.51 mezi parc. č. 152 a 153. 

Zastupitelstvo obce projednalo dotaz realitní kanceláře na odkup části pozemku parc. 

č. 51 mezi parc. č. 152 a 153. Realitní kancelář vznesla tento dotaz z důvodu lepšího prodeje 

nemovitosti na těchto parcelách, které by se prodejem části pozemku parc. č. 51 sloučily. 

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

Usnesení č. 126: Zastupitelstvo obce schválilo v případě zájmu část pozemku parc. 

č.51 mezi parc. č. 152 a 153 prodat. 

 

 



 

              127. Projednání dotace Program obnovy venkova. 

            Zastupitelstvo obce projednalo dotaci z Programu obnovy venkova Vysočina. Využití 

dotace bylo navrženo na Rekonstrukci veřejného osvětlení II. etapa, kde by se vyměnil zbytek 

starých svítidel po obci za nová, jako v předešlém roce. 

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

Usnesení č. 127: Zastupitelstvo obce schválilo využití dotace POV na Rekonstrukci 

veřejného osvětlení II. etapa. 

 

              128. Projednání Modernizace střediska živočišné výroby Poděšín. 

                Zastupitelstvo obce projednalo projektovou dokumentaci na Modernizaci střediska 

živočišné výroby Poděšín. V projektu je představena nová hala pro odchov skotu, která bude 

postavena na místě stávajícího kravína parc. č. 340 a 338/1. 

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

Usnesení č. 128: Zastupitelstvo obce schválilo projekt Modernizace střediska 

živočišné výroby Poděšín.  

 

              129. Projednání žádosti o příspěvek na Domácí hospic Vysočina. 

       Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na Domácí hospic Vysočina, který 

působí i v naší obci. Jako příspěvek byla navržena částka ve výši 5 000,-Kč. 

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

              Usnesení č. 129: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Domácí hospic Vysočina 

částku ve výši 5 000,-Kč. 

 

              130. Projednání zápisu z jednání Mikroregionu Polná 

       Zastupitelstvo obce projednalo zápis z jednání Mikroregionu Polná, které se konalo 

1.6.2020 

  

              Usnesení č. 130: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Mikroregionu 

Polná. 



 

              131. Projednání zápisu z výroční členské schůze Lesního družstva Polná 

       Zastupitelstvo obce projednalo zápis z výroční členské schůze Lesního družstva Polná, 

která se konala 1.6.2020 

  

              Usnesení č. 131: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z výroční členské schůze 

Lesního družstva Polná. 

 

              132. Projednání návrhu pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a Lesním družstvem 

Polná 

       Zastupitelstvo obce projednalo návrh pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a Lesním 

družstvem Polná. Předmětem této smlouvy je užívání propachtovaného pozemku. 

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

              Usnesení č. 132: Zastupitelstvo obce schválilo návrh pachtovní smlouvy mezi obcí 

Poděšín a Lesním družstvem Polná. 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Jan Sláma       Ing. Jaroslav Dočekal 

 


