
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 8. 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, 8.4. 2019, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé:  Kateřina Dobrovolná, Jan Sláma, Jiří Enderle, Jitka Landová , Ing. 

Jaroslav Dočekal 

Omluveni:                     Šustr Zdenek, David Nejedlý 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  Jitka Landová 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Kateřina Dobrovolná  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jan Sláma, Jiří Enderle 

 

Místotarostka obce zahájila zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatovala, že je 

usnášeníschopné a seznámila přítomné s návrhem programu.  

Návrh programu: 

     49. Projednání stavby Rybníku pod lesem   

     

Seznámení s návrhem programu: 

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

      50. Projednání pracovních dohod zastupitelů 

 
 
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: 

Místostarostka seznámila obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu z minulého 

zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotila jednotlivé body. 

Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 

 

 



 

JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU: 

  

              49. Projednání stavby Rybníku pod lesem   

       Zastupitelstvo obce projednalo žádost o stavbě Rybníka pod lesem od Aloise Chvátala 

ml. Jedná se o nebeskou tůň napájenou podzemními prameny na pozemku 2330 v k.ú. 

Poděšín.  

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

            Usnesení č. 49:  Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavbu Rybníka pod lesem.  

 

      50. Projednání pracovních dohod zastupitelů 

      Zastupitelstvo obce projednalo Pracovní dohody zastupitelů, a to Jitky Landové na 

úklid po obci a Davida Nejedlého na ořez stromů v obci Poděšín. Za vykonanou práci 

bude odměna jako u ostatních pracovníků, která činí 150 Kč/hod. bez DPH 

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

            Usnesení č. 50:  Zastupitelstvo obce schvaluje pracovní dohody zastupitelů  

 

 

  Diskuse 

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

 

Jitka Landová  

Místostarosta obce 

 

 

Jan Sláma      Jiří Enderle 

 


