Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 25 .ledna 2021

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, 25.1. 2021, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal,
Jiří Enderle, Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná
Omluveni:
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Zdeněk Šustr, Jiří Enderle

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh programu:
164. Projednání Záměru na prodej pozemku p. č. 2500/3
165. Projednání Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 208, který se
odděluje o výměře 135 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 208/2
166. Projednání Dodatku č.1 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS
spol. s.r.o

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
167. Projednání Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 53/1, který se
odděluje o výměře 67 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 53/5
168. Projednání žádosti o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře cca 63m 2
169. Projednání žádosti o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře cca 29m 2

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: 7

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:

164. Projednání Záměru na prodej pozemku p. č. 2500/3
Zastupitelstvo obce projednalo Záměr na prodej pozemku p. č. 2500/3, orná půda o výměře
cca 1094 m2 v k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu investorem Hanou Musilovou,
Poděšín 73. Cena za m2 je stanovena 350,-Kč. Uvedená nemovitost je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01 obce Poděšín.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 164: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku p. č.
2500/3, o výměře cca 1094 m2 v k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu investorem
Hanou Musilovou, Poděšín 73.

165. Projednání Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 208, který se
odděluje o výměře 135 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 208/2
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc.č. 208, který se odděluje o výměře 135 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 208/2. Tato
parcela se kupujícím manželům panu Aleši Vencovskému a paní Monice Vencovské prodává
za dohodnutou kupní cenu 4 725,-Kč, tj. 35,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 165: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc.č. 208, který se odděluje o výměře 135 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 208/2.

166. Projednání Dodatku č.1 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS
spol. s.r.o
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín
a firmou AQUASYS spol. s.r.o. Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran,
že dojde k realizaci víceprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu přiloženého
rozpočtu, a to navýšení množství vytěženého sedimentu. Výše ceny víceprací je
258 825,25,-Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 166: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Dodatek č.1 smlouvy o dílo
mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS spol. s.r.o.

167. Projednání Kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 53/1, který se
odděluje o výměře 67 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 53/5
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc.č. 53/1, který se odděluje o výměře 67 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 53/5. Tato
parcela se kupujícím, panu Pavlu Hosovi a paní Elišce Machové prodává za dohodnutou
kupní cenu 2 345,-Kč,-Kč, tj. 35,-Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 165: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu na prodej části
pozemku parc.č. 53/1, který se odděluje o výměře 67 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 53/5.

168. Projednání žádosti o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře cca 63m2
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo žádost o koupi části pozemku p.č. 51 o
výměře cca 63m2. Kupující Petr Kobylka a Michaela Kobylková vznesli tuto žádost z důvodu
koupě nemovitosti číslo popisné 62. Tato nemovitost je na parc.č. 153 a je k tomu zahrada na
parc.č 152. Tyto dvě parcely jsou rozděleny obecním pozemkem parc.č. 51 , a proto by
žadatel chtěl část obecního pozemku koupit z důvodu propojení nově nabytých nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 168: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o koupi části pozemku
p.č. 51 o výměře cca 63m2.

169. Projednání žádosti o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře cca 29m2
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo žádost o koupi části pozemku p.č. 51 o
výměře cca 29m2. Kupující Ladislav a Věra Landsmanovi vznesli tuto žádost z důvodu
Přístupu a údržby nemovitostí na parc. č. 154.
Výsledek hlasování: Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 169: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o koupi části pozemku
p.č. 51 o výměře cca 29m2.

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

David Nejedlý
Starosta

Zdeněk Šustr

Jiří Enderle

