
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 11. října 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, 11.10. 2021, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jiří Enderle, Jan Sláma,  

Omluveni:                    Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal 

 

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: 

              222. Projednání Záměru o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce, a.s. č.: 1030052562/003 na pozemku p.č. 317 a 2130 v k.ú. Poděšín. 

              223. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2508/2 orná půda o výměře  

921m2 v  k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu. 

              224. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2511/2 orná půda o výměře 

841 m2 v  k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu. 

              225. Projednání Žádosti o vydání vyjádření ke stavbě kabelizace venkovního vedení 

VN mezi  obcí Skrýšov a obcí Poděšín. 

              226. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku o výměře cca 120m2. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

              227. Projednání Žádosti o podporu mladý hasič SDH Sirákov. 



              228. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. 

              229. Projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace na průzkumné vrty. 

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: 

 

              222. Projednání Záměru o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. 

č.: JI-001040019993/009-ELPR  na pozemcích parc.č.2061, 2145, 2211, 2236 v k.ú. Poděšín.  

Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo  záměr Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s EG.D, a.s. č.: JI-001040019993/009-ELPR  na pozemcích parc.č.2061, 

2145, 2211, 2236 v k.ú. Poděšín. Na pozemku bude realizována stavba s názvem „VN61, 

kabel VN, p.b.č.261-295, Poděšín“. Jedná se o přeložku vysokého napětí mezi obcí Skrýšov a 

obcí Poděšín ze stávajícího nadzemního vedení na vedení uložené do země. 

Výsledek hlasování:    Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 222: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene s EG.D, a.s. č.: JI-001040019993/009-ELPR  na pozemcích 

parc.č.2061, 2145, 2211, 2236 v k.ú. Poděšín. 

 

 

 



              223. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2508/2 orná půda o 

výměře  921m2 v  k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Záměr o odkoupení pozemku  parc. č. 2508/2 

orná půda o výměře  921m2 v  k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup 

paní Anetou Pilcovou 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: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 223: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr o odkoupení pozemku  

parc. č. 2508/2 orná půda o výměře  921m2 v  k. ú. Poděšín 

 

              224. Projednání Záměru o odkoupení pozemku  parc. č. 2511/2 orná půda o 

výměře 841 m2 v  k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Záměr o odkoupení pozemku  parc. č. 2511/2 

orná půda o výměře 841 m2 v  k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup 

panem JUDr. Zdeňkem Šustrem 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: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 224: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr o odkoupení pozemku  

parc. č. 2511/2 orná půda o výměře 841 m2 v  k. ú. Poděšín. 

 

              225. Projednání Žádosti o vydání vyjádření ke stavbě kabelizace venkovního vedení 

VN mezi obcí Skrýšov a obcí Poděšín. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo dokumentaci ke stavbě kabelizace venkovního 

vedení VN mezi obcí Skrýšov a obcí Poděšín. Část tohoto vedení má být uloženo na 

pozemcích obce Poděšín v krajnici polní cesty. Projekt byl navržen ke schválení za podmínek 

dostatečné hloubky uložení budoucího kabelu z důvodu opravy polní prašné cesty na 

asfaltovou, oprava všech narušených drenážních svodnic a uvedení do původního stavu, a to 

zpevnění povrchu v místech narušení stávající polní cesty. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 225: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo stavbu kabelizace venkovního 

vedení VN mezi obcí Skrýšov a obcí Poděšín za daných navržených podmínek. 



              226. Projednání žádosti o odkoupení části obecního pozemku o výměře cca 120m2. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o odkoupení části obecního pozemku 

parc. č. 47, ostatní plocha o výměře cca 120m2. Jedná se o část pozemku mezi domy 

Šimkových a Garbíny, kde se nachází podzemní sklípek, který vybudoval v minulých letech 

příbuzný žádající  paní Věry Šorfové, která tímto žádá o odkup a jeho užívání. 
 Výsledek hlasování:    Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 226: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení části 

obecního pozemku parc. č. 47, ostatní plocha o výměře cca 120m2. 

 

              227. Projednání Žádosti o podporu mladý hasič SDH Sirákov. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o podporu projektu - mladý hasič SDH 

Sirákov. V tomto spolku je i šest dětí z naší Obce a tak bylo navrženo přispět 6 000,-kč na 

jejich výdaje, ať už to jsou soutěže, nebo potřebné pomůcky. 
 Výsledek hlasování:    Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 227: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o podporu projektu - 

mladý hasič SDH Sirákov ve výši 6 000,-Kč. 

 

              228. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu 

Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2021“. Účel této smlouvy je nákup komunální 

techniky, a to zametací zařízení na komunální traktor, vyvětvovací pila, kalové čerpadlo a 

elektrocentrála. Celkové náklady jsou cca 140 000,- Kč z čehož je výše dotace 80 000,- Kč. 

              Usnesení č. 228: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí smlouvu o poskytnutí 

dotace z Fondu Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2021“. 

 

              229. Projednání rozhodnutí o poskytnutí dotace na průzkumné vrty. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

průzkumné vrty. Jedná se o realizaci hydrogeologických vrtů na posílení a hlavně zkvalitnění 

pitné vody pro obyvatele obce Poděšín. Náklady jsou ve výši 751 158,- Kč z čehož dotace 

bude 450 701 Kč. 

              Usnesení č. 229: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí rozhodnutí ze SFŽP ČR 

o poskytnutí dotace na průzkumné vrty. 



  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starosta 

 

 

Jan Sláma                                        Jiří Enderle 

 


