
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 9 .prosince 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, 9.12. 2019, 19:00 hod 

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

Zdeněk, Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle,          

Omluveni:                    - 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:   Landová Jitka 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Jan Sláma, Zdeněk Šustr 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

                94. Projednání Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad S. a obcí Poděšín. 

                95. Projednání rozpočtu obce Poděšín na rok 2020. 

                96. Projednání Střednědobého výhledu na období 2020 – 2024. 

                

    Seznámení s návrhem programu: 

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

                 97. Projednání podmínek pro prodej stavebních parcel v k.ú. Poděšín. 

                 98. Projednání dodatku č.3 ke smlouvě o provozování veřejné dopravy. 

                 99. Projednání dohody o provedení práce mezi obcí Poděšín  a Josefem Kotvou. 

               100. Projednání výběru nadzemního hydrantu. 

               101. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání obce Poděšín. 

               102. Projednání zápisu z Mikroregionu Polensko. 



              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:  7   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: 

                94. Projednání Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad S. a obcí Poděšín. 

           Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Žďár nad S. a 

obcí Poděšín. V souladu s touto smlouvou bude město Žďár nad Sázavou prostřednicvím 

Městského úřadu vykonávat pro naši obec Poděšín dotační managment za stanovené 

poplatky.  Vyřízení dotací z Fondu Vysočiny 2000 kč. Zpracování žádosti z programu MMR 

300 kč a závěrečné vyhodnocení z MMR 2000Kč. 

 Výsledek hlasování:     Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se:0 

             Usnesení č. 94: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvy mezi městem 

Žďár nad S. a obcí Poděšín. 

 

                95. Projednání rozpočtu obce Poděšín na rok 2020. 

               Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu obce Poděšín na rok 2020 bez 

výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 95: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Poděšín na rok 2020. 

 



                96. Projednání Střednědobého výhledu na období 2020 – 2024. 

            Zastupitelstvo obce projednalo Střednědobý výhled na období 2020 – 2024. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 96: Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled na období 2020 – 

2024. 

                 97. Projednání podmínek pro prodej stavebních parcel v k.ú. Poděšín. 

            Zastupitelstvo obce projednalo Podmínky pro prodej stavebních parcel v k. ú. Poděšín. 

Byly vzneseny návrhy, které se musejí projednat ještě z právního hlediska a proto by tento 

návrh přesunut na další jednání. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 97: Zastupitelstvo obce přesunulo tento bod na další jednání. 

 

                98. Projednání Dodatku č.3 ke smlouvě se společností Zdar, a.s. 

 Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č.3 ke smlouvě se společností Zdar a.s..    

Účel dodatku:                                                                                                                                         

- Linky a spoje meziměstské veřejné linkové dopravy se řídí aktuálními platnými jízdními 

řády včetně výlukových.                                                                                                                              

- Cena přepravního  výkonu je stanovena 39,21 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na    

mzdy řidičů                                                                                                                                           

-  Doba plnění závazku se prodlužuje do 31. 12. 2020                                                                        

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                Usnesení č. 98: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě se společností 

Zdar a.s..   

   

               99. Projednání dohody o provedení práce mezi obcí Poděšín  a Josefem Kotvou. 

                     Zastupitelstvo projednalo Dohodu o provedení práce za služby vedení 

internetových stránek obce Poděšín a poskytování souvisejících služeb s panem Josefem 

Kotvou a navrhovanou výší odměny 350,- Kč bez DPH za měsíc. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 99: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o provedení práce s Josefem 

Kotvou ve výši 350,- Kč Bez DPH za měsíc 



               100. Projednání výběru nadzemního hydrantu. 

            Zastupitelstvo obce projednalo výběr nadzemního hydrantu, který je nutný 

z požárního hlediska zbudovat v blízkosti stavebních parcel 17RD z důvodu nízkého průtoku 

v této lokalitě. Byl navrhnut Nadzemní hydrant typ: AVK Premium nadzemní hydrant tuhý 

v hodnotě cca 20 000,- Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 100: Zastupitelstvo obce schválilo výběr Nadzemního hydrantu typ: AVK 

Premium nadzemní hydrant tuhý v hodnotě cca 20 000,- Kč. 

 

               101. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání obce Poděšín. 

            Zastupitelstvo obce projednalo zápis z dílčího přezkoumání obce Poděšín, které se 

konalo28. 11.2019 

Usnesení č. 101: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání 

obce Poděšín. 

 

               102. Projednání zápisu z Mikroregionu Polensko. 

            Zastupitelstvo obce projednalo zápis z Mikroregionu Polensko, který se konal 

2.11.2019 

Usnesení č. 102: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z Mikroregionu Polensko. 

 

Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Jan Sláma       Zdeněk Šustr 



 


