
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 9. května 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, 9.5. 2022, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal           

Omluveni:                    Šustr Zdeněk, Jitka Landová, Jan Sláma 

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Kateřina Dobrovolná 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jiří Enderle, Ing. Jaroslav Dočekal           

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

262. Projednání podání žádosti o dotace z dotačního programu Obnova venkova 

Vysočiny 2022. 

263. Projednání podání Žádosti o dotace na opravu Klubovny Poděšín. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

264. Projednání nákupu kompostéru na dětské hřiště u MŠ. 

265. Projednání o zapojení obce Poděšín do výroby vědomostní deskové hry o okrese 

Žďár nad Sázavou. 

 

 

 



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: 

 

262. Projednání podání žádosti o dotace z dotačního programu Obnova venkova 

Vysočiny 2022. 

            Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotace z dotačního programu Obnova 

venkova Vysočiny 2022 na propojení chodníku u kapličky od parkoviště k Obecnímu úřadu a 

směrem k Mlýnskému rybníku.  

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

              Usnesení č. 262: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního 

programu Obnova venkova Vysočiny 2022 na propojení chodníku u kapličky od parkoviště 

k Obecnímu úřadu a směrem k Mlýnskému rybníku. 

 

263. Projednání podání Žádosti o dotace na opravu Klubovny Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

Klubovny Poděšín z grantu MAS Českomoravské pomezí. Rozpočet na tuto akci činí 

1 499 000,-Kč. 

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

              Usnesení č. 263: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci Klubovny Poděšín z grantu MAS Českomoravské pomezí. 



 

 

 

264. Projednání nákupu kompostéru na dětské hřiště u MŠ Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo nákup kompostéru na dětské hřiště u MŠ 

Poděšín na posekanou trávu a možné zbytky z kuchyně MŠ. 

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

              Usnesení č. 264: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kompostéru na dětské hřiště u 

MŠ Poděšín. 

 

265. Projednání o zapojení obce Poděšín do výroby vědomostní deskové hry o 

okrese Žďár nad Sázavou. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh zapojení obce Poděšín do výroby 

vědomostní deskové hry o okrese Žďár nad Sázavou. Jednotlivé zapojené obce a města 

budou na deskové hře vyznačeny a budou mít přidělenou hrací kartu s nějakými 

zajímavostmi daného místa. 

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

              Usnesení č. 265: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje zapojení obce Poděšín do 

výroby vědomostní deskové hry o okrese Žďár nad Sázavou. 

 

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

 

Jiří Enderle                                        Ing. Jaroslav Dočekal           

Zápis vytvořen: 10.5.2022 


