
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 20. září 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, 20.9. 2021, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle, Jan 

Sláma, Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná               

Omluveni:                     

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

215. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2500/11 orná půda o výměře    

767 m2 v k. ú. Poděšín. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

              216. Projednání Žádosti o odkup stavebních parcel č 2508/2 a 2511/2. 

              217. Projednání Žádosti o odkup stavební parcely. 

              218. Projednání úpravy hráze Mlýnského rybníka. 

              219. Projednání nákupu vyvětvovací pily. 

              220. Projednání zhotovení projektů na opravu toalet v MŠ Poděšín a na úpravu 

Hasičské klubovny na hřišti. 

              221. Projednání Rozpočtového opatření za období 08/2021.         



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: 

 

215. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2500/11 orná půda o 

výměře    767 m2 v k. ú. Poděšín. 

            Zastupitelstvo obce projednalo Záměr na prodej  pozemku  parc. č. 2500/11, orná 

půda o výměře 767 m2 v k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup 

panem Františkem Vejvodou z důvodu výstavby rodinného domu. Uvedená nemovitost je 

zapsána u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 

01 obce Poděšín. 

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

Usnesení č. 215: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej  pozemku  parc. č. 

2500/11, orná půda o výměře 767 m2 v k. ú. Poděšín. 

 

              216. Projednání Žádosti o odkup stavebních parcel č 2508/2 a 2511/2. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o odkup stavebních parcel č 2508/2 a 

2511/2 podanou paní Anetou Pilcovou za účelem výstavby rodinných domů. Byl vznesen 

návrh prodeje pouze jedné stavební parcely pro zájem ještě dalšího uchazeče o stavební 

pozemek. Byl tedy navrhnut pozemek parc.č. 2508/2 o výměře 921 m2. 

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



              Usnesení č. 216: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkup stavební 

parcely č. 2508/2 

 

              217. Projednání Žádosti o odkup stavební parcely. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o odkup stavební parcely podanou 

panem JUDr. Zdeňkem Šustrem za účelem výstavby rodinného domu. Jedná se poslední 

pozemek parc. č. 2511/2 o výměře 841m2.  

 

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

              Usnesení č. 217: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkup stavební 

parcely č. 2511/2 

 

              218. Projednání úpravy hráze Mlýnského rybníka. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo úpravu hráze Mlýnského rybníka. Po 

odbahnění a opravě hráze Mlýnského rybníka bylo ještě potřeba dořešit jak upravit stávající 

pás mezi hrází rybníka a obecní komunikací. Byly vzneseny různé návrhy, jako byl travnatý 

pás, nebo živý plot, tak dosypání lomovým kamenem stejným, jako je na hrázi rybníka. 

Nakonec byl vybrán návrh na dosypání kamenem a na vrch jako menší zábrana u místní 

komunikace osazení s cca 5m rozestupem velkými lomovými kameny. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 6   Proti: 1  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 218: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo úpravu hráze Mlýnského 

rybníka dosypáním kamene až k místní komunikaci a osazení velkými kameny jako zábrana. 

 

              219. Projednání nákupu vyvětvovací pily. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo nákup vyvětvovací pily. Byl vznesen návrh na 

nákup vyvětvovací pily STIHL HT 103 v hodnotě cca 20 000,-Kč. Důvod koupě je pro 

údržbu stromů po obci. 
 

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

              Usnesení č. 219: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup vyvětvovací pily STIHL 

HT 103 v hodnotě cca 20 000,-Kč. 



              220. Projednání zhotovení projektů na opravu toalet v MŠ Poděšín a na úpravu 

Hasičské klubovny na hřišti. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh na zhotovení projektů na opravu toalet 

v MŠ Poděšín a na úpravu Hasičské klubovny na hřišti. Projekt na opravu toalet v MŠ 

Poděšín je z důvodu jejich dlouho nevyhovujícího stavu. Projekt na úpravu Hasičské 

klubovny na hřišti je z důvodu častého využívání pro různé spolkové aktivity v obci a 

dispozičně nevyhovujícího stavu této budovy, ať už společenské místnosti, nebo nedostatečné 

sociální zázemí.  
 

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

              Usnesení č. 220: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zhotovení projektů na opravu 

toalet v MŠ Poděšín a na úpravu Hasičské klubovny na hřišti. 

 

              221. Projednání Rozpočtového opatření za období 08/2021. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Rozpočtového opatření za období 08/2021. 

  

              Usnesení č. 221: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Rozpočtového opatření 

za období 08/2021. 

 

  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Jan Sláma                                         Ing. Jaroslav Dočekal 

 


