
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 13. prosince 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, 13.12. 2021, 19:00 hod 

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

Kateřina Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal 

Omluveni:                     

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

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: 

               232. Projednání Vyhlášky obce Poděšín o místním poplatku za obecní systém 

odpadového   hospodářství. 

             233. Projednání Vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

               234. Projednání smlouvy o využití odpadů na skládce Ronov nad Sázavou. 

               235. Projednání návrhu rozpočtu MŠ Poděšín na rok 2022. 

               236. Projednání návrhu rozpočtu zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2022. 

               237. Projednání návrhu rozpočtu obce Poděšín na rok 2022. 

               238. Projednání smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb. 

               239. Projednání Žádosti o finanční příspěvek pro služby Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. 

 



Seznámení s návrhem programu: 

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

              240. Projednání úpravy směrnice o oběhu účetních dokladů. 

              241. Projednání určeného zastupitele ve věci požadavků pro změnu územního plánu. 

              242. Projednání dodatků mezi obcí Poděšín a firmou AVE CZ na svoz odpadů. 

              243. Projednání Kolaudačního souhlasu na odbahnění Mlýnského rybníka. 

              244. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání obce. 

              245. Projednání protokolu o kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

 

 

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: 

 

 

 



               232. Projednání Vyhlášky obce Poděšín o místním poplatku za obecní systém 

odpadového   hospodářství. 

Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu 

s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021. Ve vyhlášce jsou závazné 

ukazatele pro plnění dané vyhlášky a sazba poplatku na osobu, která je 450,-Kč. Tato 

vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022 

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

              Usnesení č. 232: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 

Poděšín č. 1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ve 

vyhlášce jsou závazné ukazatele pro plnění dané vyhlášky a sazba poplatku na osobu, která je 

450,-Kč. Tato vyhláška nabyde účinnosti 1.1.2022 

 

 

             233. Projednání Vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo na základě § 59 odst. 4 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. 

d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Poděšín č. 2/2021. Vyhláška 

určuje nakládání s veškerým odpadem, který vznikne na území obce Poděšín. Tato 

vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022 

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

              Usnesení č. 233: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Obecně závaznou vyhlášku 

obce Poděšín č. 2/2021. Vyhláška určuje nakládání s veškerým odpadem, který vznikne na 

území obce Poděšín. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022 

 

               234. Projednání smlouvy o využití odpadů na skládce Ronov nad Sázavou. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Smlouvu o odstraňování či využití odpadů 

v areálu skládky TKO a TPO – S OO3 Ronov nad Sázavou mezi obcí Poděšín a městem 

Přibyslav. Na základě této smlouvy se provozovatel zavazuje, že pro objednatele bude za 

daných podmínek uvedených ve smlouvě zajišťovat či využívat daný odpad( viz. příloha č.1). 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s nabytím platnosti 1.1.2022. 



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

              Usnesení č. 234: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Smlouvu o odstraňování či 

využití odpadů v areálu skládky TKO a TPO – S OO3 Ronov nad Sázavou mezi obcí Poděšín a 

městem Přibyslav. Na základě této smlouvy se provozovatel zavazuje, že pro objednatele 

bude za daných podmínek uvedených ve smlouvě zajišťovat či využívat daný odpad( viz. 

příloha č.1). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s nabytím platnosti 1.1.2022. 

 

               235. Projednání návrhu rozpočtu MŠ Poděšín na rok 2022. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh rozpočtu  Mateřské školy v Poděšíně na 

rok 2022. Návrh příjmu od obce je 150 000,- Kč. 

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

              Usnesení č. 235: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet Mateřské školy 

v Poděšíně na rok 2022 ve výši 150 000,- Kč. 

 

               236. Projednání návrhu rozpočtu zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2022. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh rozpočtu zásahové jednotky SDH 
Poděšín na rok 2022. V návrhu bylo vybavení hasičské zbrojnice a hasičů v hodnotě 18 000,-
Kč. 

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

              Usnesení č. 236: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet zásahové jednotky 

SDH Poděšín na rok 2022 ve výši 18 000,-Kč. 

 

               237. Projednání návrhu rozpočtu obce Poděšín na rok 2022. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh vyrovnaného rozpočtu obce Poděšín 
na rok 2022, kdy příjmy i výdaje činí 5 800 000,-Kč. 

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

              Usnesení č. 237: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje vyrovnaný rozpočet obce 

Poděšín na rok 2022, kdy příjmy i výdaje činí 5 800 000,-Kč. 

 

 



               238. Projednání smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo bezúplatnou smlouvu o poskytování 

odborných knihovnických služeb. Poskytovatelem služeb je Knihovna Matěje Josefa Sychry a 

příjemce služeb je obec Poděšín. Předmětem smlouvy je poradenská a konzultační činnost, 

statistika, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a servis knihovního systému. 

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

              Usnesení č. 238: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje bezúplatnou smlouvu o 

poskytování odborných knihovnických služeb. Poskytovatelem služeb je Knihovna Matěje 

Josefa Sychry a příjemce služeb je obec Poděšín. Předmětem smlouvy je poradenská a 

konzultační činnost, statistika, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a servis knihovního 

systému. 

 

               239. Projednání Žádosti o finanční příspěvek pro služby Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o finanční příspěvek pro služby 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou na částečné hrazení provozních nákladů Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Požadovaná částka je 5 000,-Kč 

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

              Usnesení č. 239: Zastupitelstvo obce Poděšín neschvaluje Žádost o finanční příspěvek 

pro služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou na částečné hrazení provozních nákladů 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 5 000,-Kč 

 

              240. Projednání úpravy směrnice o oběhu účetních dokladů. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo úpravy směrnice o oběhu účetních dokladů. 

Bylo navrhnuto upravit bod 1.2. Dispozice s rozpočtovými prostředky, kdy Zastupitelstvo 

obce Poděšín schvaluje pravomoc starostovi obce k provádění na straně výdajů do 500 000,-

Kč na závazný ukazatel rozpočtu a na straně příjmů neomezeně. 

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

              Usnesení č. 240: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje úpravy směrnice o oběhu 

účetních dokladů v bodě 1.2. Dispozice s rozpočtovými prostředky, kdy Zastupitelstvo obce 

Poděšín schvaluje pravomoc starostovi obce k provádění na straně výdajů do 500 000,-Kč na 

závazný ukazatel rozpočtu a na straně příjmů neomezeně. 



              241. Projednání určeného zastupitele ve věci požadavků pro změnu územního 

plánu. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo navrhnutí starosty Davida Nejedlého, který 

bude spolupracovat ve volebním období 2018-2022 s pořizovatelem v procesu pořizování 

územně plánovací dokumentace obce Poděšín v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“ 

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

              Usnesení č. 241: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo navrhnutí starosty Davida 

Nejedlého, který bude spolupracovat ve volebním období 2018-2022 s pořizovatelem v 

procesu pořizování územně plánovací dokumentace obce Poděšín v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů“ 

 

              242. Projednání dodatků mezi obcí Poděšín a firmou AVE CZ na svoz odpadů. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění 

odvozu separovaného odpadu mezi obcí Poděšín a firmou AVE CZ odpadové hospodářství 

s.r.o., kde byly stanoveny ceny za vývoz plastů na 230 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru a na sklo za 

cenu 1 050 Kč/t tříděného skla. Dále projednalo Dodatek č. 20 na zajištění odvozu tuhého 

komunálního odpadu, kdy za odvoz směsného komunálního odpadu bude cena stanovena 

paušálně ve výši 86 880 Kč/rok bez DPH a odvoz a zpracování biologicky rozložitelného 

odpadu za stanovenou paušální částku ve výši 440 Kč bez DPH / 1 svoz všech nádob. A ještě 

dodatek č. 2 na zajištění svozu nebezpečného odpadu dle ceníku viz. příloha č.2 

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

              Usnesení č. 242: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje Dodatek č. 6 ke kupní 

smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu mezi obcí Poděšín a firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., kde byly stanoveny ceny za vývoz plastů na 230 Kč/1 vývoz 1ks 

kontejneru a na sklo za cenu 1 050 Kč/t tříděného skla. Dále schvaluje Dodatek č. 20 na 

zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu, kdy za odvoz směsného komunálního odpadu 

bude cena stanovena paušálně ve výši 86 880 Kč/rok bez DPH a odvoz a zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu za stanovenou paušální částku ve výši 440 Kč bez DPH / 1 

svoz všech nádob. Dále pak schvaluje dodatek č. 2 na zajištění svozu nebezpečného odpadu 

dle ceníku viz. příloha č.2 

 

 

 



              243. Projednání Kolaudačního souhlasu na odbahnění Mlýnského rybníka. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Kolaudační souhlas pro užívání stavby 

vodního díla: ,,Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“, který byl vydán dne 1.12.2021 

              Usnesení č. 243: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Kolaudační souhlas pro 

užívání stavby vodního díla: ,,Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“, který byl vydán dne 

1.12.2021 

 

              244. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání obce. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Poděšín, které se uskutečnilo dne 9.12.2021. Bylo přezkoumáno období od 1.1.2021 – 

30.9.2021. Za toto období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

              Usnesení č. 244: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Zápis z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Poděšín, které se uskutečnilo dne 9.12.2021. Bylo 

přezkoumáno období od 1.1.2021 – 30.9.2021. Za toto období nebyly zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. 

 

              245. Projednání protokolu o kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola 

proběhla dne 7.12.2021 za období 1.4.2019 – 31.10.2021. Při kontrole nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

              Usnesení č. 245: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Protokol o kontrole 

plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného. Kontrola proběhla dne 7.12.2021 za období 1.4.2019 – 31.10.2021. Při kontrole 

nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

 

 

 

 



  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

 

 

Jan Sláma                                        Zdeněk Šustr 

 


