Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 16. srpna 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, 16.8. 2021, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle,
Omluveni:
Jan Sláma, Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná
Neomluveni:
Zasedání řídí:
David Nejedlý
Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je
usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.

Návrh programu:
209. Projednání Dodatku ke smlouvě na svoz textilu a obuvi.
210. Projednání kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2506, 2509/1 a 2509/2.
211. Projednání kupní smlouvy na stavební pozemek parc. č. 2500/4
212. Projednání Žádosti o koupi stavebních pozemků parc.č. 2508/2 a 2511/2.
213. Projednání Žádosti o koupi stavebního pozemku parc.č. 2500/11
Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
214. Projednání zrušení bankovního účtu Fond rozvoje bydlení

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: 4

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:

209. Projednání Dodatku ke smlouvě na svoz textilu a obuvi.
Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 26.4.2014 na svoz textilu a obuvi. Předmětem dodatku je, že tato
služba bude z udržitelných důvodů zpoplatněna, a to ve výši 1.200,-Kč vč. DPH za jeden
umístěný kontejner v obci ročně.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 209: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a
provozování kontejnerů uzavřené dne 26.4.2014 na svoz textilu a obuvi

210. Projednání kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2506, 2509/1 a 2509/2.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc.č.
2506, 2509/1 a 2509/2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín (prodávající) a Petrem a
Zuzanou Enderlovi (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 1379 m 2.
Dohodnutá kupní cena tohoto pozemku činí 482.650,- Kč, tj. 350,- kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 210: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na stavební
pozemek parc.č. 2506, 2509/1 a 2509/2.

211. Projednání kupní smlouvy na stavební pozemek parc. č. 2500/4
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č.
2500/4. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín (prodávající) a Lenkou Málkovou a
Pavlem Květoněm (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 814 m2.
Dohodnutá kupní cena tohoto pozemku činí 284.900,- Kč, tj. 350,- kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 211: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na stavební
pozemek parc. č. 2500/4.

212. Projednání Žádosti o koupi stavebních pozemků parc.č. 2508/2 a 2511/2.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o koupi stavebních pozemků parc.č.
2508/2 a 2511/2. Žádost byla zaslána na obec Poděšín paní Anetou Pilcovou z důvodu
výstavby dvou rodinných domů. Byl vznesen návrh, že tento bod se projedná na zasedání
zastupitelstva Obce, až bude Zastupitelstvo v plném počtu.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 212: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo přesunutí projednání tohoto
bodu na příští zasedání Zastupitelstva obce Poděšín.

213. Projednání Žádosti o koupi stavebního pozemku parc.č. 2500/11
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o koupi stavebního pozemku parc.č.
2500/11. Žádost byla zaslána na obec Poděšín panem Františkem Vejvodou z důvodu
výstavby rodinného domu.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 213: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o koupi stavebního
pozemku parc.č. 2500/11.

214. Projednání zrušení bankovního účtu Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo zrušení bankovního účtu Fond Rozvoje
Bydlení. Tento účet je již nulový a zatěžuje vedení obecního účetnictví.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 214: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zrušení bankovního účtu Fond
Rozvoje Bydlení.

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

David Nejedlý
Starosta

Jiří Enderle

Ing. Jaroslav Dočekal

