
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 17. ledna 2022 
 

 

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, 17.1. 2022, 19:00 hod 

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

Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal 

Omluveni:                    Jan Sláma 

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová  

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jiří Enderle, Zdeněk Šustr 

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

              246. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2500/11. 

              247. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2508/2. 

              248. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2511/2. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

              249. Projednání Žádosti o povolení kácení stromu. 

              250. Projednání návrhu na propojení kanalizace. 

 

 

 



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:  6              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: 

 

              246. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2500/11. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 

2500/11. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín (prodávající) a panem Františkem 

Vejvodou (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 767 m2.  Dohodnutá 

kupní cena tohoto pozemku činí 268.450,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 

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

              Usnesení č. 246: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek 

parc. č. 2500/11 za cenu 268.450,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 

 

              247. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2508/2. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 

2508/2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín (prodávající) a panem Ing. Tomášem 

Pilcem (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 921 m2.  Dohodnutá kupní 

cena tohoto pozemku činí 322.350,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 

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

              Usnesení č. 247: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek 

parc. č. 2508/2 za cenu 322.350,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 



              248. Projednání Kupní smlouvy na stavební pozemek parc.č. 2511/2. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 

2511/2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín (prodávající) a panem JUDr. Zdeňkem 

Šustrem (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 841 m2.  Dohodnutá 

kupní cena tohoto pozemku činí 294.350,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 

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

              Usnesení č. 248: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek 

parc. č. 2511/2 za cenu 294.350,- Kč, tj. 350,- kč/m2. 

 

 

              249. Projednání Žádosti o povolení kácení stromu. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o povolení kácení stromu. Jedná se o 

starou jabloň na pozemku parc. č. 156. Tento strom má poškozený kmen a hrozí tak jeho 

pád. 

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

              Usnesení č. 249: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost na pokácení starého 

stromu na pozemku parc. č. 156. 

 

 

              250. Projednání návrhu na propojení kanalizace. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh na propojení kanalizace z vybudované 
šachty u silnice pod novými parcelami, kde z celé této oblasti ústí dešťová kanalizace, do 
stávající kanalizace, která je zakončena u domu č.p. 21. Jedná se o zhruba 30 m zatrubnění 
stávající strouhy. Důvodem je, že doposud veškerá dešťová voda protékala propustkem pod 
komunikací na obecní louku a podmáčela jí a nedala se tak udržovat. 

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

              Usnesení č. 250: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo propojení kanalizace 

zatrubněním v délce cca 30 m. 

 

 

 



  Diskuse 

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

 

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

 

 

Jiří Enderle                                        Zdeněk Šustr 

 

 

 

Zápis vytvořen: 23.1.2022 


