
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 8 .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, 8.3. 2021, 19:00 hod 

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

Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná        

Omluveni:                    Jan Sláma 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Zdeněk Šustr, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

               177. Projednání Kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 51 

               178. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č.  2500/3 

               179. Projednání darovací smlouvy pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou 

               180. Projednání nákupu zametacího kartáče na obecní komunální traktůrek 

               181. Projednání Žádosti na kácení dřevin na parc. č. 152 

               182. Projednání Žádosti a smlouvy o úhradu ztráty místní Jednoty Velké Meziříčí 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

                183. Projednání Žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 2505 

                184. Projednání návrhu novostavba RD na parc.č. 2500/10 

 



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: 

 

               177. Projednání Kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 51 

Zastupitelstvo obce projednalo Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 51. Jedná se 

o prodej části  nově vzniklého pozemku parc. č. 51/3 o výměře 31 m2. Tento pozemek kupují 

manželé Ladislav a Věra Lansmanovi za dohodnutou kupní cenu 1 085,-kč. Další část nově 

vzniklého pozemku parc. č. 51/2 o výměře 67 m2 kupují manželé Ing. Petr a Michaela 

Kobylkovi za dohodnutou cenu 2 345,-Kč. 

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

Usnesení č. 177: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části 

pozemku parc. č. 51. 

 

               178. Projednání Kupní smlouvy na pozemek parc. č.  2500/3 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.  

2500/3. Obec Poděšín prodává tento pozemek o výměře 1094 m2 paní Haně Musilové a panu 

Zdeňku Palečkovi pro stavbu rodinného domu za dohodnutou kupní cenu 382 900,-Kč, tj. 

350,- Kč/m2. 

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

              Usnesení č. 178: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na prodej 

pozemku parc. č.  2500/3. 



 

               179. Projednání darovací smlouvy pro Oblastní charitu Žďár nad Sázavou 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a 

Diecézní charitou Brno. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 3 000,-Kč od obce 

Poděšín na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. 

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

              Usnesení č. 179: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu pro Oblastní 

charitu Žďár nad Sázavou ve výši 3 000,-Kč. 

 

               180. Projednání nákupu zametacího kartáče na obecní komunální traktůrek 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo nákup zametacího kartáče na obecní 

komunální traktůrek. Jedná se o nový výměnný rychloupínací závěs Tielburger s pohonem a 

rotační koště tk 520 Tielburger se záběrem 120 cm a se zásobníkem na nečistoty. Cena 

tohoto setu je 59 400,-Kč bez DPH. 

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

              Usnesení č. 180: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup zametacího kartáče na 

obecní komunální traktůrek. 

 

               181. Projednání Žádosti na kácení dřevin na parc. č. 152 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost manželů Kobylkových o povolení ke 

kácení dřevin. Jedná se o dlouho neudržované okrasné dřeviny na parc. č. 152, které ohrožují 

okolní stavby a vedení el. napětí 

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

              Usnesení č. 181: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo odstranění nebezpečných 

dřevin na pozemku parc. č. 152 

 

               182. Projednání Žádosti a smlouvy o úhradu ztráty místní Jednoty Velké Meziříčí 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost a Darovací smlouvu o úhradu ztráty 

místní prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí. Jedná se o ztrátu za rok 2020 ve výši 64 326,-

Kč. Bylo navrženo uhradit 60 000,- Kč. 

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



              Usnesení č. 182: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu na uhrazení 

ztráty ve výši 60 000,-Kč COOP družstvu Velké Meziříčí. 

 

                183.  Projednání Žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 2505 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2505 o 

výměře 51 m2. Žádost byla podána z důvodu využití ke stavební parcele č. 2504 a srovnání 

linie s vedlejší parcelou. 

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

              Usnesení č. 183: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení pozemku 

parc. č. 2505 o výměře 51 m2. 

 

                184. Projednání návrhu novostavba RD na parc.č. 2500/10 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh novostavby RD na parc.č. 2500/10. 

Tento návrh byl doručen datovou schránkou na obecní úřad Poděšín a po projednání není 

v rozporu s územním plánem Obce. 

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

              Usnesení č. 184: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh novostavby RD na 

parc.č. 2500/10. 

 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Zdeněk Šustr                                          Ing. Jaroslav Dočekal 



 


