
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 9 .listopadu 2020 
 

 

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, 9.11. 2020, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Kateřina Dobrovolná, Ing. 

Jaroslav Dočekal, Šustr Zdeněk     

Omluveni:                    Jiří Enderle 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

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

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

               146. Projednání Záměru Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. 

č.: NM-014330061063/002. 

               147. Projednání Žádosti o finanční příspěvek od Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

               148. Projednání Žádosti o vyjádření k demolici RD a stodoly č.p.15.         

 

    Seznámení s návrhem programu: 

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

                149. Projednání Dodatku č.3 ke smlouvě o zemědělském pachtu č.1/2015. 

                150. Projednání Návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021 a Rozpočtového výhledu MŠ. 

                151. Projednání pokácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka. 

                152. Projednání cenové nabídky a Smlouvy o dílo na úpravu webových stránek obce 

Poděšín. 



                153. Projednání opravy Mlýnského rybníka. 

                154. Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 53/1 u pozemku p.č.69 na 

zbudování příjezdové cesty. 

                155. Projednání dopisu od pana Jágra. 

 

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: 

 

               146. Projednání Záměru Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 

a.s. č.: NM-014330061063/002. 

Zastupitelstvo obce projednalo Záměr Smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, 

a.s. č.: NM-014330061063/002na pozemku p.č., 2503, 2508/1, 2510, 2511/2, 2511/3, 

2508/2, 2500/4, 2500/11, 2500/10, 2500/3, 2500/1, a 2509/1v k.ú. Poděšín. Toto věcné 

břemeno je uzavřeno za jednorázovou platbu 9 600,-Kč.  

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

Usnesení č. 146: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 

s E.ON Distribuce, a.s. č.: NM-014330061063/002na 

 

 

 

 



               147. Projednání Žádosti o finanční příspěvek od Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o finanční příspěvek od Oblastní 

charity Žďár nad Sázavou. Příspěvek bude použit na sociálně aktivizační službyu pro rodiny 

s dětmi, která je využita i v naší obci. Návrh na výši příspěvku činní 3 000,-Kč. 

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

              Usnesení č. 147: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo finanční příspěvek pro 

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

 

 

               148. Projednání Žádosti o vyjádření k demolici RD a stodoly č.p.15.         

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o vyjádření k demolici RD A stodoly 

č.p. 15. Dle předložené dokumentace zastupitelstvu bylo vše probráno bez připomínek. 

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

              Usnesení č. 148: Zastupitelstvo obce schválilo demolici RD A stodoly č.p. 15. 

 

                149. Projednání Dodatku č.3 ke smlouvě o zemědělském pachtu č.1/2015. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.3 ke smlouvě o zemědělském 

pachtu č.1/2015. Tímto dodatkem se mění výše pachtovného za pronajaté pozemky a to tak, 

že stávající pachtovné ve výši 3 200,-Kč za hektar se zvyšuje na 3 500,- Kč za hektar. 

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

              Usnesení č. 149: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.3 ke smlouvě o 

zemědělském pachtu č.1/2015. 

 

                150. Projednání Návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021 a Rozpočtového výhledu MŠ. 

           Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu a Rozpočtového výhledu Mateřské 

školy v Poděšíně na rok 2021. Návrh příjmu od obce je 140 000,- Kč. 

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

              Usnesení č. 150: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu a Rozpočtového 

výhledu Mateřské školy v Poděšíně na rok 2021. 



                151. Projednání pokácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo pokácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka. 

Návrh byl vznesen z důvodu jejich špatného stavu, který může být nebezpečný pro naše 

občany a z důvodu opravy hráze.  

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

              Usnesení č. 151: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromů na hrázi Mlýnského 

rybníka. 

 

                152. Projednání cenové nabídky a Smlouvy o dílo na úpravu webových stránek 

obce Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo cenové nabídky a Smlouvy o dílo dvou 

dodavatelů na úpravu webových stránek, která je nutná dle legislativních požadavků. 

Nejvýhodnější nabídka byla od Lucie Šestákové (Internetový marketing). Předmětem 

smlouvy se zhotovitel zavazuje vytvoření webových stránek dle nových legislativních 

požadavků. Cena za dílo bude v rozmezí od 30 000,- Kč maximálně do 50 000,-Kč návaznosti 

dle časové náročnosti. 

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

              Usnesení č. 152: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku a Smlouvu o dílo na 

úpravu webových stránek od paní Lucie Šestákové. 

 

                153. Projednání opravy Mlýnského rybníka. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo odbahnění a opravu Mlýnského rybníka. 

Firma Aquasys spol.s.r.o. předala Krycí list rozpočtu k odbahnění rybníka, kde bylo zaměřeno 

množství sedimentu, který byl odstraněn. Množství sedimentu se navýšilo z původních 

předpokládaných 3 766 m3 na 4 616 m3. Tím byla i navýšena cena, a to o 224 297,55,-Kč 

s DPH. Dále byl vznesen návrh na zbudování schodiště z hráze rybníka k výpusti, které nebylo 

zaneseno do oprav v rámci projektu. Bylo navrženo prefabrikované betonové schodiště 

z důvodu nejvýhodnější ceny. 

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

              Usnesení č. 153: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za odvoz sedimentu 

z rybníka Mlýnský a zbudování nového schodiště z hráze rybníka k výpusti. 

 



                154. Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 53/1 u pozemku p.č.69 na 

zbudování příjezdové cesty. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo žádost o odkup části pozemku p.č. 53/1 u 

pozemku p.č.69. Velikost pozemku činí zhruba 65 m2 a sloužilo by na zbudování příjezdové 

cesty. 

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

              Usnesení č. 154: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odkup části pozemku p.č. 

53/1 u pozemku p.č.69 o velikosti cca 65 m2 . 

 

                155. Projednání dopisu od pana Jágra. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo dopis od Josefa Jágra, bytem 64, Poděšín. 

V dopise se pan dotyčný dotazoval v jakém stádiu je psaní obecního zpravodaje, který nebyl 

delší dobu vydáván. 

              Usnesení č. 155: Zastupitelstvo obce bere tento dopis na vědomí a rozhodlo se, že 

bude zpravodaj nadále vydávat, byť v menším počtu vydání a s důležitými body o kterých by 

měli být občané informováni. 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Jan Sláma                                          Kateřina Dobrovolná 

 


