Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 28. 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, 28.3. 2022, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal,
Jan Sláma
Omluveni:
Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná

Neomluveni:
Zasedání řídí:

David Nejedlý

Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jiří Enderle, Jan Sláma

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

Návrh programu:
256. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Poděšín.
257. Projednání Účetní závěrky obce Poděšín.
258. Projednání Žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
259. Výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního hřiště.
260. Projednání nákupu vyšívané stuhy k výročí 120. let od založení SDH Poděšín.
261. Projednání Dohody o provedení výsadby stromů.

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:

256. Projednání Závěrečného účtu obce Poděšín spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Poděšín.
Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce Poděšín spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 256: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Poděšín spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2021 s výhradou.

257. Projednání Účetní závěrky obce Poděšín.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Účetní závěrku obce Poděšín za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 257: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Účetní závěrku obce Poděšín
za rok 2021.

258. Projednání Žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí,
z.s.. žádost byla o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,-Kč na provoz dětské krizové
linky.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 258: Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
ve výši finančního příspěvku 3 000,-Kč.

259. Výběrové řízení na zhotovitele multifunkčního hřiště
Zastupitelstvo obce Poděšín provedlo Výběrové řízení na zhotovení stavby
víceúčelového hřiště v Poděšíně. Byly osloveny tři firmy, které zaslaly své nabídky
k určenému datu, a to firma Linhart spol. s.r.o., firma TEWIKO systems s.r.o. a firma MULTI
UNIT s.r.o.. Nejvýhodnější nabídka byla od firmy TEWIKO systems s.r.o. a to za cenu
3 651 428,13 ,-Kč. V kritériích byl uveden dodatek, že pokud na tuto stavbu nebude získána
dotace, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj, tato smlouva zaniká a stavba
neproběhne.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 259: Zastupitelstvo obce Poděšín provedlo Výběrové řízení na zhotovení
stavby víceúčelového hřiště v Poděšíně, kde vybralo nejvýhodnější nabídku od firmy TEWIKO
systems s.r.o.

260. Projednání nákupu vyšívané stuhy k výročí 120. let od založení SDH Poděšín.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh na nákup vyšívané stuhy k výročí 120.
let od založení SDH Poděšín, která by byla předána při oslavách 9. července 2022. Stuha by
byla od firmy Alerion s.r.o v hodnotě cca 12 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 260: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na nákup vyšívané stuhy
k výročí 120. let od založení SDH Poděšín v hodnotě cca 12 000,-Kč.

261. Projednání Dohody o provedení výsadby stromů.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dohodu o provedení výsadby stromů s firmou
Natura verde s.r.o. Jednalo by se o dva liniové prvky na okrajích obce Poděšín, a to podél
silnice k lokalitě novostaveb a druhé stromořadí by bylo u hřiště místo pokácených smrků.
Dále by proběhla ještě výsadba po obci místo suchých, pokácených stromů. Na tuto akci by
měly být dotace až do výše 100% a realizace by měla proběhnout nejpozději do 1.4.2024.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 261: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení výsadby stromů
s firmou Natura verde s.r.o.

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

David Nejedlý
Starost

Jiří Enderle
Zápis vytvořen: 31.3.2022

Jan Sláma

