
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 30 .září 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, 30.9. 2019, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle, 

Kateřina Dobrovolná 

Omluveni:                    Jan Sláma, Šustr Zdeněk 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:   Landová Jitka 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jiří Enderle, Kateřina Dobrovolná 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

       74.  Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON    

Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/2 v k.ú. Dobroutov. Na pozemku 

bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

                75.  Projednání zhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště. 

                76. Projednání Žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

                77. Projednání Rozpočtového opatření za období 9/2019 

                78. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z programu                                             

„Obnova venkova Vysočiny 2019“ 

                79. Projednání ceny stavebních parcel v obci Poděšín. 

                80. Projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu. 

                81. Projednání nákupu odvlhčovače. 

 

 



  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: 

    74.  Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON    

Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/2 v k.ú. Dobroutov. Na pozemku 

bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

              Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/2 v k.ú. 

Dobroutov. Na pozemku bude realizována stavba s názvem „Stáj, II/353, přeložka VN, NN“. 

Zastupitelstvo již tuto smlouvu projednávalo na zasedání Zastupitelstva 2.9.2019, na které 

bylo špatně uvedeno parcelní číslo pozemku. 

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

Usnesení č. 74: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 

 

             75.  Projednání zhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště. 

             Zastupitelstvo obce projednalo zhotovení projektové dokumentace na multifunkční 

hřiště. Projekt vytvoří firma TEWIKO systems, která projektovala a zhotovovala již dětská 

hřiště v Poděšíně. Cena Projektu činí 43 560,- Kč s DPH. 

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

Usnesení č. 75: Zastupitelstvo obce schválilo zhotovení projektové dokumentace na 

multifunkční hřiště. 



            76. Projednání Žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

            Zastupitelstvo obce projednalo Žádost ke kácení dřevin rostoucí mimo les. Tuto žádost 

podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Jedná se o jeden Jasan a čtyři Javory, které 

jsou ve špatném stavu a hrozí jejich pád na komunikaci a tak ohrožují bezpečnost silničního 

provozu. 

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

Usnesení č. 76: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení těchto nebezpečných stromů u 

komunikací v k.ú. Poděšín. 

              77. Projednání Rozpočtového opatření za období 9/2019 

              Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření za období 9/2019. 

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

Usnesení č. 77: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření za období 8/2019. 

 

                78. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z programu                                             

„Obnova venkova Vysočiny 2019“ 

                 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, 

Program „Obnova venkova Vysočiny 2019“. Účel této smlouvy je poskytnutí finanční 

podpory na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“. Výše dotace činní 

127 000,-Kč. 

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

               Usnesení č. 78: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 

Vysočiny, Program „Obnova venkova Vysočiny 2019“. 

 

                79. Projednání ceny stavebních parcel v obci Poděšín. 

               Zastupitelstvo obce projednalo výši ceny stavebních parcel v Poděšíně. Rozpočet na 

zasíťování zbylých 10ti parcel včetně komunikací v II. etapě činní zhruba 12 000 000,-Kč a 

proto byla navrhnuta cena 350,-Kč/m2. 

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

   Usnesení č. 79: Zastupitelstvo obce schválilo prodej stavebních parcel za cenu    

350,-Kč/m2 . 



                80. Projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu. 

               Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 2 o zemědělském pachtu č. 1/2015 ze dne 

1.10.2015. Tímto dodatkem se mění pachtovné za pozemky a to tak, že stávající pachtovné 

ve výši 3 000,- Kč za hektar zemědělské půdy se zvyšuje na 3 200,- Kč za hektar. Tato sazba je 

stanovena na hospodářský rok 1.10.2018 – 30. 9. 2019 a nabývá účinnosti od 1.10.2019 

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

   Usnesení č. 80: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o 

zemědělském pachtu. 

 

                81. Projednání nákupu odvlhčovače. 

               Zastupitelstvo obce projednalo nákup odvlhčovače značky Zibro/Qlima DD2080 od 

firmy Procalor. Cena odvlhčovače činila 6 900,-Kč. Tento přístroj bude používán ve vlhkých 

prostorách obecních budov a to především v kapličce. 

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

   Usnesení č. 81: Zastupitelstvo obce schválilo nákup odvlhčovače značky Zibro/Qlima 

DD2080. 

 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Jiří Enderle       Kateřina Dobrovolná 

 


