Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 23 .listopadu 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, 23.11. 2020, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal,
Jiří Enderle
Omluveni:
Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jan Sláma, Jiří Enderle

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh programu:
156. Projednání návrhu rozpočtu zásahové jednotky SDH Poděšín.
157. Projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 53/1, ostatní plocha o výměře
cca 65 m2 v k. ú. Poděšín.
Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
158. Projednání rozhodnutí o převzetí vybraných spojů regionální dopravy o
sobotách a nedělích Krajem Vysočina.
159. Projednání Návrhu prodloužení obecní cesty na Samotín.
160. Projednání rozpočtového opatření za období 11.2020
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:

156. Projednání návrhu rozpočtu zásahové jednotky SDH Poděšín.
Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2020.
V návrhu bylo vybavení hasičské zbrojnice a hasičů v hodnotě 45 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 156: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet zásahové jednotky SDH
Poděšín na rok 2020 ve výši 45 000,-Kč.

157. Projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 53/1, ostatní plocha o výměře
cca 65 m2 v k. ú. Poděšín.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Záměr prodeje části pozemku p. č. 53/1,
ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Poděšín z důvodu vybudování příjezdové cesty
k pozemku p.č. 69 investorem Pavlem Hosem a Eliškou Machovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 157: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr prodeje části pozemku
p. č. 53/1, ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Poděšín

158. Projednání rozhodnutí o převzetí vybraných spojů regionální dopravy o
sobotách a nedělích Krajem Vysočina.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo rozhodnutí o převzetí vybraných spojů
regionální dopravy o sobotách a nedělích Krajem Vysočina. Jedná se o linku 840106/305,
310, 313, 314, 315, 318, 322, 323, 327, 328, 330, 331. U spoje 310 dojde k časové úpravě o
mínus 5 minut. Tyto spoje přebírá Kraj Vysočina od 1.1.2021

Usnesení č. 158: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o převzetí vybrané
regionální dopravy Krajem Vysočina, a to linky 840106/305, 310, 313, 314, 315, 318, 322,
323, 327, 328, 330, 331. Tyto spoje přebírá Kraj Vysočina od 1.1.2021.

159. Projednání Návrhu prodloužení obecní cesty na Samotín.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo prodloužení cesty na místní část Samotín. Byl
vznesen návrh od obyvatel této části naší obce z důvodu špatné dostupnosti touto cestou.
Cesta by byla prodloužena za lesem, kde končila předchozí úprava o cca 30 m a byla by
zpevněna jako celá cesta přes les.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 159: Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení cesty na místní část
Samotín.

160. Projednání rozpočtového opatření za období 11.2020
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo rozpočtového opatření za období 11.2020
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 160: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření za období
11.2020

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

David Nejedlý
Starosta

Jan Sláma

Jiří Enderle

