
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 25 .března 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, 25.03. 2019, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Kateřina Dobrovolná, Jitka Landová , Ing. Jaroslav 

Dočekal, Šustr Zdeněk, Jan Sláma, Jiří Enderle 

Omluveni:                    - 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Ing. Jaroslav Dočekal  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Kateřina Dobrovolná, Šustr Zdeněk 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

 45. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín 

 46. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín 

      

 Seznámení s návrhem programu: 

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

      47. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu v majetku obce Poděšín na 

období 2019 - 2027 

             48. Projednání Smlouvy o dílo č. 24-SOD-2019-029b 

 
 
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: 

45. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín 

               Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Obce za rok 2018 spolu s Účetní 

závěrkou 

 Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 45: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2018 spolu s 

Účetní závěrkou 

 

 46. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín 

Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Poděšín za rok 2018. 

Usnesení č. 46: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. 

 

 

       47. Projednání Plánu financování obnovy vodovodu v majetku obce Poděšín na 

období 2019 - 2027 

Zastupitelstvo obce projednalo Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce 

Poděšín na období 2019 – 2027. Tento plán byl vytvořen podle majetkových záznamů a 

evidence obce panem Petrem Kučerou. Tento plán financování musí mít každá obec 

zpracovaný a každý rok posílat výkazy na Ministerstvo zemědělství. 

Výsledek hlasování:  Pro:7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 47: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu 

v majetku obce Poděšín na období 2019 - 2027 



           48. Projednání Smlouvy o dílo č. 24-SOD-2019-029b 

           Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo č. 24-SOD-2019-029b mezi obcí Poděšín 

a M-SILNICE a.s.. Předmětem smlouvy je oprava cesty C5, která vede od Zemědělského 

družstva směrem k Sirákovu. 

Výsledek hlasování:  Pro:7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

           Usnesení č. 48: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 24-SOD-2019-029b 

 

 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

 

Zdeněk Šustr       Kateřina Dobrovolná 

 


