
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 21 .června 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, 21.6. 2021, 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:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

201. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Poděšín. 

202. Projednání Účetní závěrky obce Poděšín. 

203. Projednání Dodatku č.2 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS 

spol.s.r.o. 

204. Projednání Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2 o výměře 41 m2. 

Seznámení s návrhem programu: 

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

                205. Projednání podání žádosti o dotaci z fondu Kraje Vysočina 

                206. Projednání podání žádosti o dotaci ze SFŽP na průzkumné vrty pitné vody 

                207. Projednání návrhu chodníku okolo kaple k Obecnímu úřadu 

                208. Projednání rozpočtového opatření 



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: 

 

201. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Poděšín. 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Poděšín spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2020. 

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

Usnesení č. 201: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Poděšín spolu se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2020 bez výhrad. 

 

202. Projednání Účetní závěrky obce Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Účetní závěrku obce Poděšín za rok 2020. 

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

              Usnesení č. 202: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Účetní závěrku obce Poděšín 

za rok 2020. 

 

 



203. Projednání Dodatku č.2 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS 

spol.s.r.o. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.2 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín 

a firmou AQUASYS spol.s.r.o. Předmětem dodatku je po dohodě obou smluvních stran 

vykonání víceprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o nové zábradlí nad 

bezpečnostním přelivem a oprava asfaltových ploch. Cena těchto víceprací činí 30 855,-Kč 

s DPH. 

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

              Usnesení č. 203: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Dodatek č.2 smlouvy o dílo 

mezi obcí Poděšín a firmou AQUASYS spol.s.r.o. 

 

204. Projednání Kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2 o výměře 41 m2. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo kupní smlouvu mezi obcí Poděšín(prodávající) 

a Marií Vejvodou(kupující) na prodej pozemku parc. č. 2, ostatní plocha o výměře 41 m2. 

Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 1 435,-Kč, tj. 35,-Kč za m2. 

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

              Usnesení č. 204: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu mezi obcí 

Poděšín(prodávající) a Marií Vejvodou(kupující) na prodej pozemku parc. č. 2, ostatní plocha 

o výměře 41 m2. 

 

                205. Projednání podání žádosti o dotaci z fondu Kraje Vysočina 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo podání žádosti o dotaci z fondu Kraje 

Vysočina. Žádost byla podána na nákup komunální techniky, do které bylo zahrnuto zametací 

koště na komunální traktor, vyvětvovací pila, elektrocentrála a kalové čerpadlo. 

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

              Usnesení č. 205: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci 

z fondu Kraje Vysočina. 

 

 

 

 



                206. Projednání podání žádosti o dotaci ze SFŽP na průzkumné vrty pitné vody 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo podání žádosti o dotaci ze SFŽP na 

průzkumné vrty pitné vody. Jedná se o dva vrty z čehož jeden by byl proveden na parc.č. 

2040 v k.ú. Sirákov (objekt vodojemu Poděšín) a druhý na parc.č. 567 v k.ú. Poděšín ( na 

Samotíně pod obecním lesem). Žádost byla vypracována firmou AQE legal s.r.o. za cenu 

25 000,- Kč. Celkové náklady této akce činí 800 000,- Kč a dotace by měla být ve výši 60%. 

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

              Usnesení č. 206: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci ze 

SFŽP na průzkumné vrty pitné vody. 

 

                207. Projednání návrhu chodníku okolo kaple k Obecnímu úřadu 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh chodníku okolo kaple k Obecnímu 

úřadu zpracované projektovou firmou Leoše Pohanky z Nového Veselí. Jedná se o 

prodloužení chodníku od památníku padlých u kaple ke komunikaci vedoucí na hráz 

Mlýnského rybníka a nový chodník od parkoviště u kaple k Obecnímu úřadu. 

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

              Usnesení č. 207: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh chodníku okolo kaple 

k Obecnímu úřadu zpracované projektovou firmou Leoše Pohanky z Nového Veselí. 

  

                208. Projednání rozpočtového opatření 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo rozpočtové opatření za období 6/2021. 

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

              Usnesení č. 207: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočtové opatření za období 

6/2021. 

  Diskuse 

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

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

Jiří Enderle                                          Ing. Jaroslav Dočekal 



 


