Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 29 .března 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, 29.3. 2021, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle,
Šustr Zdeněk, Jan Sláma
Omluveni:
Kateřina Dobrovolná
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Zdeněk Šustr, Ing. Jaroslav Dočekal

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

Návrh programu:
185. Projednání záměru na prodej pozemku parc. č. 2505, trvalý travní porost o
výměře 51 m2
186. Projednání záměru na prodej pozemku parc. č. 2506, 2509/1 a 2509/2 orná
půda o výměře cca 1379 m2
187. Výběrové řízení na stavební firmu pro výstavbu multifunkčního hřiště.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
188. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 2
189. Projednání Účetní závěrky MŠ Poděšín
190. Projednání Žádosti o úhradu ztráty z rezervního fondu MŠ Poděšín

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:

185. Projednání záměru na prodej pozemku parc. č. 2505, trvalý travní porost o
výměře 51 m2
Zastupitelstvo obce projednalo Záměr na prodej pozemku parc. č. 2505, trvalý travní porost
o výměře 51 m2 v k. ú. Poděšín panu Jiřímu Enderlovi, který vlastní přiléhající stavební
parcelu. Důvod byl údržba a zarovnání linie stavební parcely s vedleší nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 185: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku parc. č.
2505, trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k. ú. Poděšín

186. Projednání záměru na prodej pozemku parc. č. 2506, 2509/1 a 2509/2 orná
půda o výměře cca 1379 m2
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Záměr na prodej pozemku parc. č. 2506,
2509/1 a 2509/2 orná půda o výměře cca 1379 m2 v k. ú. Poděšín panu Petru Enderlovi za
účelem stavby rodinného domu. Uvedená nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01 obce Poděšín.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 186: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr na prodej pozemku
parc. č. 2506, 2509/1 a 2509/2 orná půda o výměře cca 1379 m2 v k. ú. Poděšín

187. Výběrové řízení na stavební firmu pro výstavbu multifunkčního hřiště.
Zastupitelstvo obce Poděšín provedlo Výběrové řízení na zhotovení stavby
víceúčelového hřiště v Poděšíně. Byly osloveny tři firmy, které zaslaly své nabídky
k určenému datu, a to firma STAVOCERM s.r.o., firma TEWIKO systems s.r.o. a firma JM
Demicarr s.r.o.. Nejvýhodnější nabídka byla od firmy TEWIKO systems s.r.o. a to za cenu
3 205 861,37,-Kč. V kritériích byl uveden dodatek, že pokud na tuto stavbu nebude získána
dotace, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo výsledky zveřejnit
do konce dubna, tato smlouva zaniká a stavba neproběhne.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 187: Zastupitelstvo obce Poděšín provedlo Výběrové řízení na zhotovení
stavby víceúčelového hřiště v Poděšíně, kde vybralo nejvýhodnější nabídku od firmy TEWIKO
systems s.r.o.

188. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 2
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo žádost paní Vejvodové Marie na odkup
pozemku parc. č. 2. o výměře 41m2. Tento pozemek je již několik let obklopen jinými
soukromými pozemky a tak k němu ani obec nemá přístup.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 188: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost paní Vejvodové Marie
na odkup pozemku parc. č. 2. o výměře 41m2.

189. Projednání Účetní závěrky MŠ Poděšín
Zastupitelstvo obce projednalo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla
sestavena k 31.12.2020 a nebyly shledány žádné nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 189: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo řádnou účetní závěrku MŠ
Poděšín

190. Projednání Žádosti o úhradu ztráty z rezervního fondu MŠ Poděšín
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o úhradu ztráty MŠ Poděšín z roku 2020 ve
výši 7 620,64,- Kč z rezervního fondu. Ztráta vznikla v souvislosti s náklady, které byly
účelně vynaloženy v předchozím období na rozvoj a vybavení mateřské školy.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 190: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o úhradu ztráty MŠ
Poděšín z roku 2020 ve výši 7 620,64,- Kč z rezervního fondu.

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

David Nejedlý
Starosta

Zdeněk Šustr

Ing. Jaroslav Dočekal

