Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín,
konaného dne 13.června 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, 13.6. 2022, 19:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal
Omluveni:
Jiří Enderle

Neomluveni:
Zasedání řídí:

Šustr Zdeněk, Kateřina Dobrovolná
David Nejedlý

Zapisovatelkou byla jmenována:
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:

Jitka Landová
Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal

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

Návrh programu:
266. Projednání počtu Zastupitelů obce do dalšího volebního období.
267. Projednání darovací smlouvy mezi obcí Poděšín a Linkou bezpečí, z.s.

Seznámení s návrhem programu:
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body:
268. Projednání Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci MAS z Programu
rozvoje venkova.
269. Projednání odměny pro pedagogické pracovníky.
270. Projednání nákupu projektoru.

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:

266. Projednání počtu Zastupitelů obce do dalšího volebního období.
Zastupitelstvo obce projednalo počet Zastupitelů obce do dalšího volebního období,
kde bylo navrženo sedmičlenné zastupitelstvo.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 266: Zastupitelstvo obce schvaluje sedmičlenné zastupitelstvo do dalšího
volebního období.

267. Projednání Darovací smlouvy mezi obcí Poděšín a Linkou bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a Linkou
bezpečí, z.s. Obec Poděšín schválila dar pro tuto společnost ve výši 3 000,-Kč. Po podpisu
této smlouvy oběma subjekty bude dar převeden na účet.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 267: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu mezi obcí
Poděšín a Linkou bezpečí, z.s ve výši 3 000,-Kč.

268. Projednání Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci MAS z Programu
rozvoje venkova.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci
MAS z Programu rozvoje venkova mezi obcí Poděšín a Agroteam CZ s.r.o.. Firma Agroteam
CZ se zavazuje vykonávat činnost odborně a kvalifikovaně a bude důsledně dodržovat
pravidla Programu rozvoje venkova za sjednanou cenu 18 150,- Kč s DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 268: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci MAS z Programu rozvoje venkova mezi obcí Poděšín a Agroteam CZ s.r.o. za
sjednanou cenu 18 150,- Kč s DPH.

269. Projednání odměny pro pedagogické pracovníky.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo v souladu s ustanovením § 134 zákoníku
práce v rámci limitu prostředků na platy ředitelce mateřské školy Poděšín, příspěvkové
organizace Haně Řičanové odměnu ve výši 14 000,-Kč z celkové částky určené na odměny
pro pedagogické pracovníky na rok 2022 za práci nad rámec svých povinností.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 269: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje v souladu s ustanovením §
134 zákoníku práce v rámci limitu prostředků na platy ředitelce mateřské školy Poděšín,
příspěvkové organizace Haně Řičanové odměnu ve výši 14 000,-Kč.

270. Projednání nákupu projektoru.
Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh na nákup projektoru pro účely obce a
místních spolků na různých kulturních akcích v hodnotě do cca 20 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 270: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje nákup projektoru v hodnotě
do cca 20 000,-Kč.

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

David Nejedlý
Starost

Jan Sláma

Zápis vytvořen: 15.6.2022

Ing. Jaroslav Dočekal

