
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 3 .prosince 2018 
 

 

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, 3.12. 2018, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé:  David Nejedlý,  Zdeněk Šustr, Jan Sláma, Jitka Landová, Ing. Jaroslav 

Dočekal, Kateřina Dobrovolná     

Omluveni:                     Jiří Enderle 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Jan Sláma 

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

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

12. Projednání výběru stavební firmy pro zasíťování parcel II. Etapa 

13. Projednání oznámení p. Jágra Josefa 

14. Projednání písemností k GDPR 

Seznámení s návrhem programu: 

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

               15. Smlouva o dílo a prohlášení odpovědnosti 

               16. Projednání majetku na účtu 042 

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: 

12.  Projednání výběru stavební firmy pro zasíťování parcel II. Etapa 

               Zastupitelstvo obce projednalo tři cenové nabídky od stavebních firem, které byly 

osloveny. Čtvrtá firma neodpověděla. Jako nejlepší a nejlevnější cenová nabídka byla od 

firmy 1. Žďárská plynařská a vorařská, a.s. . Tato firma již prováděla zasíťování I. Etapy. 

Rozpočtové náklady na tuto akci činí 6 529 475,- Kč 

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

Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce vybralo stavební firmu na zasíťování II: Etapy 17 

RD Poděšín, a to 1.Žďárskou plynařskou a vodařskou, a.s. 

 

13. Projednání oznámení p. Jágra Josefa 

Zastupitelstvo obce projednalo oznámení ohledně nového osvětlení u Kulturního 

domu v Poděšíně. 

               Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení od p. Jágra Josefa 

 

 

14. Projednání písemností k GDPR 

 Zastupitelstvo obce projednalo písemnosti nutné k podepsání zastupitelů Obce a 

zbylé dokumenty, které je nutné vyvěsit na webových stránkách obce Poděšín z důvodu 

nařízení vlády ke GDPR. 

 

             Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnosti k GDPR 

 



                   15. Smlouva o dílo a prohlášení odpovědnosti 

                   Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo a prohlášení odpovědnosti 

sjednávající běžné údržbářské práce a opravy dle stavu vodovodního řádu obce Poděšín mezi 

obcí Poděšín a Vojtěchem Enderlem. 

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

               Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce schválilo Slmlovu o dílo a prohlášení 

odpovědnosti mezi obcí Poděšín a Vojtěchem Enderlem. 

 

                     16. Projednání majetku na účtu 042                                                                                     

                     Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventurním soupisem č.10 jako Nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek, účet 042. Na tomto účtu bylo nutné z hlediska účetnictví zrušit 

dvě položky z roku 2012, a to  Vyřizování žádosti o dotaci v hodnotě 77 600,-Kč 

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

               Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce schválilo Zrušení dvou položek z účtu 042 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Kateřina Dobrovolná 

 


