
 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 31.října 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, 31.10. 2022, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, , Ing. Jaroslav Dočekal, Lukáš Flesar, Jiří 

Enderle          

Omluveni:                    Jan Sláma, Kateřina Dobrovolná 

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová 

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: 

21. Projednání dokoupení židlí a stolů do Kulturního domu. 

22. Projednání  výstavby chodníku od cesty k ZDV Poděšín ke hřišti. 

23. Projednání opravy pohonu a stávajícího zavěšení zvonu v kapličce. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

24. Projednání nákupu bedny na sportovní nářadí. 

25. Projednání pracovních dohod 

26. Projednání smlouvy o dílo a prohlášení odpovědnosti 

 



 

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: 

 

21. Projednání dokoupení židlí a stolů do Kulturního domu. 

            Zastupitelstvo obce projednalo dokoupení cca 40 ks čalouněných židlí do Kulturního 

domu od firmy Technotrade-kt, od kterých už bylo před dvěma lety 50 ks zakoupeno a 

dodělání stolů s kovovými podstavci z důvodu dosluhujících celodřevěných. Návrh byl  

vznesen z důvodu sjednocení vybavení.  

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce schvaluje dokoupení cca 40 ks čalouněných židlí 

do Kulturního domu od firmy Technotrade-kt a dodělání stolů s kovovými podstavci z důvodu 

dosluhujících celodřevěných. 

 

22. Projednání  výstavby chodníku od cesty k ZDV Poděšín ke hřišti. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh na vytvoření projektové dokumentace 

a výstavby chodníku v délce cca 90m od cesty k ZDV Poděšín ke hřišti. Návrh byl vznesen 

z důvodu nového hřiště a tak většího pohybu osob podél komunikace 3. třídy 

 Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se:   



             Usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Návrh na vytvoření projektové 

dokumentace a výstavby chodníku v délce cca 90m od cesty k ZDV Poděšín ke hřišti. 

23. Projednání opravy pohonu a stávajícího zavěšení zvonu v kapličce. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh opravy pohonu a stávajícího zavěšení 

zvonu v kapličce. Po prohlídce firmou IMPULS-B, která dosavadní mechanismus montovala, 

došla k závěru a návrhu na výměnu dosud nevhodného zavěšení zvonu na železné trubce, 

dále by se upravilo srdce zvonu, které je moc tvrdé a vytlouká zvon a vyměnil se zastaralý 

elektrický pohon. Cenová nabídka této realizace je 82 000,-Kč. 

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu pohonu a stávajícího zavěšení 

zvonu v kapličce firmou IMPULS-B v hodnotě 82 000,-Kč 

 

24. Projednání nákupu boxu na sportovní nářadí. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh nákupu boxu na sportovní nářadí. Po 

dokončení stavby multifunkčního hřiště byl navrhnut nákup zahradního úložného boxu od 

firmy DURAMAX, do kterého se bude ukládat sportovní náčiní, pro jednotlivé sporty. Cena 

boxu je 3 590,-Kč.  

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nákupu zahradního úložného 

boxu od firmy DURAMAX, do kterého se bude ukládat sportovní náčiní, pro jednotlivé sporty. 

Cena boxu je 3 590,-Kč. 

 

25. Projednání pracovních dohod. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Pracovní dohody mezi obcí Poděšín a 

     a) Jaroslavem Dočekalem – administrativní práce účetnictví – 4 800 ,-Kč hrubého měsíčně 

     b) Enderlem Jiřím – provoz a údržba obecního vodovodu – 840,-Kč hrubého měsíčně 

     c) Landou Františkem – sečení, úklid a prohrnování chodníků – 200,-Kč hrubého za hodinu 

     d) Palasem Lubošem – provoz a údržba El. zařízení obce – 500,-Kč hrubého měsíčně 

     e) Jarošem Zdeňkem – vedení kroniky obce – 1200,- Kč hrubého měsíčně 

      f) Slámou Miroslavem – prohrnování komunikací od sněhu – 700,-Kč bez DPH za hodinu 



      g) Jágrem Jaromírem – provoz knihovny – 5 500,-Kč hrubého za rok 

 

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 25: Zastupitelstvo obce schvaluje Pracovní dohody,( viz. přílohy) mezi 

obcí Poděšín a 

     a) Jaroslavem Dočekalem – administrativní práce účetnictví – 4 800 ,-Kč hrubého měsíčně 

     b) Enderlem Jiřím – provoz a údržba obecního vodovodu – 840,-Kč hrubého měsíčně 

     c) Landou Františkem – sečení, úklid a prohrnování chodníků – 200,-Kč hrubého za hodinu 

     d) Palasem Lubošem – provoz a údržba El. zařízení obce – 500,-Kč hrubého měsíčně 

     e) Jarošem Zdeňkem – vedení kroniky obce – 1200,- Kč hrubého měsíčně 

      f) Slámou Miroslavem – prohrnování komunikací od sněhu – 700,-Kč bez DPH za hodinu 

      g) Jágrem Jaromírem – provoz knihovny – 5 500,-Kč hrubého za rok 

 

26. Projednání smlouvy o dílo a prohlášení odpovědnosti 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Smlouvu o dílo a prohlášení odpovědnosti 

sjednávající běžné údržbářské práce a opravy dle stavu vodovodního řádu obce Poděšín mezi 

obcí Poděšín a Vojtěchem Enderlem za částku 1000,-Kč hrubého měsíčně. 

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo a prohlášení 

odpovědnosti sjednávající běžné údržbářské práce a opravy dle stavu vodovodního řádu 

obce Poděšín mezi obcí Poděšín a Vojtěchem Enderlem za částku 1000,-Kč hrubého měsíčně. 

  Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

Jiří Enderle                                        Ing. Jaroslav Dočekal          



 

Zápis vytvořen: 1.11.2022 


