
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 29 .dubna 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, 29.04. 2019, 19:00 hod 

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

Jan Sláma 

Omluveni:                    Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle 

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: 

 51. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Poděšín. 

52. Projednání energetických štítků na obecních budovách. 

53. Projednání žádosti o finanční příspěvek na pokrytí ztráty vykázané hospodařením 

prodejny v naší obci za rok 2018. 

      

 Seznámení s návrhem programu: 

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

              54. projednání nákupu nového sporáku do KD. 

 
 
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:  5   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: 

               51. Projednání Změny č. 2 Územního plánu Poděšín.               

 Zastupitelstvo obce projednalo Změnu č. 2 Územního plánu Poděšín. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 51: Zastupitelstvo obce schválilo jako příslušný správní orgán, ve smyslu 

ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití § 53, § 54 a § 55 odst. 4  a 5 

stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Poděšín. 

 

 

52. Projednání energetických štítků na obecních budovách. 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na vytvoření energetických štítků pro veřejné 

obecní budovy, a to Mateřské školy a Kulturního domu, které jsou ze zákona povinné.  

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 52: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy PKV BUILD 

s.r.o. v hodnotě 11 577 Kč za obě budovy. 

 

 

 

 



53. Projednání žádosti o finanční příspěvek na pokrytí ztráty vykázané 

hospodařením prodejny v naší obci za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí 

ztráty vykázané hospodařením prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v naší Obci, a to 

41 723,90 Kč. 

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

               Usnesení č. 53: Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost o poskytnutí finančního 

příspěvku, protože tato ztráta byla určitě způsobena tříměsíčním uzavřením této prodejny 

v roce 2018, za které naše obec nenese žádnou zodpovědnost. 

 

           54. projednání nákupu nového sporáku do KD. 

           Zastupitelstvo obce projednalo nákup nového sporáku do kuchyně kulturního domu 

v Poděšíně. Stávající sporák už je v nevyhovujícím stavu. Jako návrh byl vznesen sporák 

značky CANDY CCGM9055P-X. 

Výsledek hlasování:  Pro:5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

           Usnesení č. 54: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového sporáku CANDY 

CCGM9055P-X. 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

 

Zdeněk Šustr       Jan Sláma 



 


