
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 27 .května 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, 27.05. 2019, 19:00 hod 

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

Jan Sláma, Jiří Enderle 

Omluveni:                    Ing. Jaroslav Dočekal  

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:   Kateřina Dobrovolná  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jan Sláma, Šustr Zdeněk 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

55. Projednání záměru na prodej části pozemků p.č. 47 a p.č. 212. 

56. Projednání cenové nabídky rekonstrukce veřejného osvětlení. 

57. Projednání cenové nabídky úpravy veřejného rozhlasu. 

58. Projednání výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

59. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č.2508/2 

      

 Seznámení s návrhem programu: 

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

              60. Projednání změn v projektu 17 RD Poděšín. 

              61. Projednání dopisu s žádostí o úhradu ztráty od COOP družstva Velké Meziříčí. 

              62. Projednání uložiště na výkopovou zeminu z parcel v Poděšíně. 

              63. Projednání zapůjčení skákacího hradu na kácení máje. 

 



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: 

             55. Projednání záměru na prodej části pozemků p.č. 47 a p.č. 212. 

 Zastupitelstvo obce projednalo Záměr na prodej části pozemků p.č.47 o výměře cca 115 m2  

a p.č. 212 o výměře cca 55 m2. Proti prodeji části pozemku p.č.47 byla vznesena námitka 

z důvodu malého prostranství okolo místní komunikace, a tak vznikajících problémů 

s obslužností okolních domů a zimní údržby této komunikace.  

 Výsledek hlasování: pozemek p.č 47   Pro: 0  Proti: 5  Zdržel se: 1 

                                     Pozemek p.č.212 Pro: 3                          Proti:0                           Zdržel se:3 

Usnesení č. 51: Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č.47 o výměře 

cca 115 m2 a prodej části pozemku p.č. 212 o výměře cca 55 m2. 

 

56. Projednání cenové nabídky rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení 

v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení. Cenová nabídka 

byla od firmy VN Rekostav, s.r.o., která prováděla celou rekonstrukci, v hodnotě 164 115 Kč. 

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

Usnesení č. 56: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci 

veřejného osvětlení od firmy VN Rekostav, s.r.o. 

57. Projednání cenové nabídky úpravy veřejného rozhlasu. 



Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na úpravu veřejného rozhlasu v části 

obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení. Cenová nabídka byla od 

firmy VN Rekostav, s.r.o., která prováděla celou rekonstrukci. Cena této úpravy byla 

vyčíslena na 19 360 Kč. 

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

               Usnesení č. 57: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na úpravu rozhlasu 

od firmy VN Rekostav, s.r.o. 

 

              58. Projednání výsledku kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

             Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného. 

           Usnesení č. 58: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku 

kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného. 

 

59. Projednání žádosti na odkup pozemku p.č.2508/2 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost od Lenky Šlechtické o odkup pozemku p.č. 

2508/2 v k.ú. Poděšín. Na tomto pozemku právě probíhá zasíťování a ještě nebyly 

stanoveny podmínky a cena prodeje. 

  Usnesení č. 59: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost na odkup pozemku p.č. 

2508/2 

             

              60. Projednání změn v projektu 17 RD Poděšín. 

               Zastupitelstvo obce projednalo změnu v projektu 17RD Poděšín, a to v sekci AC, kde 

vedlo slepé rameno kanalizace v délce 66 metrů pro budoucí výstavbu v již vybudované 

komunikaci. Bylo tedy navrhnuto tuto část kanalizace zatím nebudovat. 

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

  Usnesení č. 60: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v projektu 17RD Poděšín. 

 

              61. Projednání dopisu s žádostí o úhradu ztráty od COOP družstva Velké Meziříčí.  



              Zastupitelstvo obce projednalo dopis s žádostí o úhradu ztráty od COOP družstva 

Velké Meziříčí. Náhrada ztráty má být ve výši 30 000,- Kč. 

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

 Usnesení č. 61: Zastupitelstvo obce neschvaluje uhrazení ztráty COOP družstvu Velké 

Meziříčí. 

 

               62. Projednání uložiště na výkopovou zeminu z parcel v Poděšíně. 

              Zastupitelstvo obce projednalo ukládání zeminy z výkopových prací na zasíťování 

17RD Poděšín. Byl vznesen návrh na terénní úpravy na hřišti a dále postupné zavážení a  

úprava obecního pozemku p.č. 2001 za hřištěm. 

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

 Usnesení č. 62: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na ukládání zeminy z výkopových 

prací na 17RD Poděšín. 

 

              63. Projednání zapůjčení skákacího hradu na kácení máje. 

              Zastupitelstvo obce projednalo zapůjčení skákacího hradu pro děti na akci Kácení 

máje od firmy Mitop v hodnotě cca 4000,-Kč 

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

 Usnesení č. 63: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení skákacího hradu. 

 

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Jan Sláma 

 


