
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 27 .dubna 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, 27.4. 2020, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Kateřina Dobrovolná, Jitka Landová, Šustr Zdeněk, Jan 

Sláma, Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal  

Omluveni:                     

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jan Sláma, Kateřina Dobrovolná    

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

        116. Projednání cenových nabídek na zhotovení komunikací II. etapy parcel RD Poděšín.  

        117. Projednání žádosti o odkup parcely č. 2500/10 

        118. Projednání rozpočtového opatření 

 

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: 

        116. Projednání cenových nabídek na zhotovení komunikací II. etapy parcel RD 

Poděšín.  

 Zastupitelstvo obce projednalo cenové nabídky na zhotovení díla „Komunikace II. etapa 

Poděšín“. Bylo osloveno pět firem, z čehož v daném termínu byly doručeny nabídky od tří 

společností. Po důkladném přezkoumání a projednání byla navrhnuta nabídka od firmy 

STRABAG a.s.. Tato nabídka byla zároveň nejlevnější a to za cenu 3 347 800,04,-Kč s DPH. 

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

Usnesení č. 116: Zastupitelstvo obce schválilo vybrání společnosti STRABAG a.s. pro 

zhotovení díla „Komunikace II. etapa Poděšín“ 

 

        117. Projednání žádosti o odkup parcely č. 2500/10 

 Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o koupi stavební parcely č. 2500/10 o výměře 779m2. 

Žádost si podala paní Kovářová Martina pro stavbu rodinného domu. 

 Výsledek hlasování:       Pro: 6  Proti: 1  Zdržel se: 0                                 

Usnesení č. 116: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o koupi stavební parcely č. 

2500/10 o výměře 779m2. 

 

        118. Projednání rozpočtového opatření 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1 

  

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

Jan Sláma      Kateřina Dobrovolná 



 


