Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 14. března 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, 14.3. 2022, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jiří Enderle, Šustr Zdeněk, Jan Sláma
Omluveni:
Kateřina Dobrovolná, Ing. Jaroslav Dočekal

Neomluveni:
Zasedání řídí:

David Nejedlý

Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jiří Enderle, Zdeněk Šustr

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

Návrh programu:
251. Projednání Záměru Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s.
252. Projednání Žádosti o schválení účetní závěrky MŠ Poděšín.
253. Projednání Žádosti o převod zisku do rezervního fondu MŠ Poděšín.
254. Projednání Darovací smlouvy mezi obcí Poděšín a COOP družstvo Velké
Meziříčí.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
255. Projednání pokácení některých dřevin po obci.

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: 5

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:

251. Projednání Záměru Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s EG.D, a.s.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Poděšín a EG.D, a.s. č.: JI-001040019993/012-ELPR na
pozemcích parc.č.2061, 2145, 2211, 2236 a 2237 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. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 4 000,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 251: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi obcí Poděšín a EG.D, a.s.

252. Projednání Žádosti o schválení účetní závěrky MŠ Poděšín.
Zastupitelstvo obce projednalo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla
sestavena k 31.12.2021 a nebyly shledány žádné nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 252: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo řádnou účetní závěrku MŠ
Poděšín

253. Projednání Žádosti o převod zisku do rezervního fondu MŠ Poděšín.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o převod zisku MŠ Poděšín z roku 2021 ve výši
1 528,50,- Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity
v následujícím období na rozvoj a vybavení MŠ.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 253: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ do rezervního fondu.

254. Projednání Darovací smlouvy mezi obcí Poděšín a COOP družstvo Velké
Meziříčí.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Darovací smlouvu o úhradu ztráty místní
prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí. Jedná se o ztrátu za rok 2021 ve výši 78 430,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 254: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu na uhrazení
ztráty ve výši 78 430,-Kč COOP družstvu Velké Meziříčí.

255. Projednání pokácení některých dřevin po obci.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh na pokácení suchých jehličnanů,
polámaných listnatých stromů u potoka v dolní části obce, dále pak nahnuté olše u
kulturního domu a smrků na školní zahradě.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 255: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo pokácení dřevin po obci.

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

David Nejedlý
Starost

Jiří Enderle

Zápis vytvořen: 14.3.2022

Zdeněk Šustr

