
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 12.prosince 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, 12.12. 2022, 19:00 hod 

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

Enderle, Jan Sláma, Kateřina Dobrovolná         

Omluveni:                     

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Lukáš Flesar, Ing. Jaroslav Dočekal           

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

27.  Projednání rozpočtu Zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2023. 

28.  Projednání rozpočtu Mateřské školy Poděšín na rok 2023. 

29.  Projednání rozpočtu obce Poděšín na rok 2023. 

30.  Projednání Smlouvy o spolufinancování provozu prodejny COOP družstvo Velké  

Meziříčí. 

31.  Projednání Veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků uvedených v § 60 odst. 2 

zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi obcí 

Poděšín a Městem Žďár nad Sázavou. 

32. Projednání dokumentace pro provedení stavby výměny stávajícího vysokotlakého   
plynovodu DN 500 z roku 1973 v celkové délce cca 1030 m v k.ú. Poděšín. 

 
33.  Projednání Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2007 mezi obcí Poděšín a AVE 

CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 

34.  Projednání Dodatku č.7 ke kupní smlouvě na zajištění separovaného odpadu mezi 
obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 



35.  Projednání Dodatku č.21 ke Smlouvě ze dne 7.11.2007 mezi obcí Poděšín a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. 
 

Seznámení s návrhem programu: 

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

36. Projednání žádostí na pronájem Kulturního domu a věnování reklamních předmětů. 

37. Projednání nákupu nového komunálního traktoru. 

38. Projednání rozpočtových opatření za období 11. 2022 

 

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:  7              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: 

 

27. Projednání rozpočtu Zásahové jednotky SDH Poděšín na rok 2023. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh rozpočtu zásahové jednotky SDH 
Poděšín na rok 2023. V návrhu bylo vybavení hasičské zbrojnice a hasičů v hodnotě 18 000,-
Kč. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet zásahové jednotky 

SDH Poděšín na rok 2023 ve výši 18 000,-Kč. 

 



28. Projednání rozpočtu Mateřské školy Poděšín na rok 2023. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Návrh rozpočtu  Mateřské školy v Poděšíně na 

provoz na rok 2023. Návrh příjmu od obce je 180 000,- Kč. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 28: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet Mateřské školy 

v Poděšíně na rok 2023 ve výši 180 000,- Kč. 

 

29. Projednání rozpočtu obce Poděšín na rok 2023. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh vyrovnaného rozpočtu obce Poděšín 
na rok 2023, kdy příjmy i výdaje činí 6 300 000,-Kč. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 237: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje vyrovnaný rozpočet obce 

Poděšín na rok 2023, kdy příjmy i výdaje činí 6 300 000,-Kč. 

 

30. Projednání Smlouvy o spolufinancování provozu prodejny COOP družstvo Velké  

Meziříčí. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo 5. návrhů zaslaných COOP družstvem Velké  

Meziříčí na spolufinancování provozu prodejny. Byla navrhnuta 1. Varianta a to: Smluvní 

strany se dohodly na spolufinancování provozu této prodejny ze strany obce tak, že se obec 

zavazuje uhradit poskytovateli částku představující záporný hospodářský výsledek  za 

uplynulé období celého kalendářního roku, a to počínaje rokem 2023. Tato finanční částka 

bude provozovatelem stanovena na základě provedeného ročního vyúčtování za uplynulý 

kalendářní rok, počínaje rokem 2023.  Na tuto částku bude vystavena a zaslána faktura  se 

splatností 15 dnů. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 30: Zastupitelstvo obce schvaluje 1. Variantu a to: Smlouvu na 

spolufinancování prodejny ze strany obce tak, že se obec zavazuje uhradit poskytovateli 

částku představující záporný hospodářský výsledek  za uplynulé období celého kalendářního 

roku, a to počínaje rokem 2023. Tato finanční částka bude provozovatelem stanovena na 

základě provedeného ročního vyúčtování za uplynulý kalendářní rok, počínaje rokem 2023.  

Na tuto částku bude vystavena a zaslána faktura  se splatností 15 dnů. 

 



31. Projednání Veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků uvedených v § 60 

odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich mezi 

obcí Poděšín a Městem Žďár nad Sázavou. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Veřejnoprávní smlouvu v souladu s § 63 odst. 

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti 

za přestupky“), bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, vykonávat 

namísto obce Poděšín v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost 

k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce Poděšín účinnými právními předpisy.  

Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně 

příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod obce Poděšín. 

Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem  majetkoprávním, a 

náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou. 

 Smluvní strany se dohodly, že obec Poděšín poskytne ze svého rozpočtu městu Žďár nad 

Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 3.000,- Kč za každé oznámené nebo zjištěné 

podezření ze spáchání přestupku spadající do správního obvodu obce Poděšín. 

Smluvní strany se dohodly, že obec Poděšín poskytne ze svého rozpočtu městu Žďár nad 

Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 1.000,- Kč za každé oznámené nebo zjištěné 

podezření ze spáchání přestupku neznámé osoby.  

Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku provede vyúčtování a 

částka bude splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.   

 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 31: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu v souladu s § 63 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 105 zákona č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti 

za přestupky“), bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, vykonávat 

namísto obce Poděšín v jejím správním obvodu veškerou přenesenou působnost 

k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce Poděšín účinnými právními předpisy.  

Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní, místně 

příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod obce Poděšín. 

Výnos pokut uložených Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem  majetkoprávním, a 

náhrada nákladů řízení je příjmem rozpočtu města Žďáru nad Sázavou. 



 Smluvní strany se dohodly, že obec Poděšín poskytne ze svého rozpočtu městu Žďár nad 

Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 3.000,- Kč za každé oznámené nebo zjištěné 

podezření ze spáchání přestupku spadající do správního obvodu obce Poděšín. 

Smluvní strany se dohodly, že obec Poděšín poskytne ze svého rozpočtu městu Žďár nad 

Sázavou na jeho účet příspěvek ve výši 1.000,- Kč za každé oznámené nebo zjištěné 

podezření ze spáchání přestupku neznámé osoby.  

Město Žďár nad Sázavou vždy k 30. 6. a k 31. 12. příslušného roku provede vyúčtování a 

částka bude splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.   

 

32. Projednání dokumentace pro provedení stavby výměny stávajícího vysokotlakého   
plynovodu DN 500 z roku 1973 v celkové délce cca 1030 m v k.ú. Poděšín. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby výměny stávajícího vysokotlakého   plynovodu DN 500 z roku 1973 v celkové délce cca 

1030 m v k.ú. Poděšín. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 32: Zastupitelstvo obce schvaluje Projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby výměny stávajícího vysokotlakého plynovodu DN 500 z roku 1973 v celkové 

délce cca 1030 m v k.ú. Poděšín. 

   

33. Projednání Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2007 mezi obcí Poděšín a 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 

31.8.2007 mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na svoz nebezpečného 

odpadu dle ceníku viz. příloha č.1 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 33: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 

31.8.2007 mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na svoz nebezpečného 

odpadu dle ceníku viz. příloha č.1 

 



34. Projednání Dodatku č.7 ke kupní smlouvě na zajištění separovaného odpadu mezi 
obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.7 ke kupní smlouvě na zajištění 

separovaného odpadu mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, kde byly 

stanoveny ceny za vývoz plastů na 245 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru a na papír za cenu           

175 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

            Usnesení č. 34: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.7 ke kupní smlouvě na 

zajištění separovaného odpadu mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o, kde 

byly stanoveny ceny za vývoz plastů na 245 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru a na papír za cenu           

175 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru. 

 

 

35. Projednání Dodatku č.21 ke Smlouvě ze dne 7.11.2007 mezi obcí Poděšín a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. 

 
       Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Dodatek č.21 ke Smlouvě ze dne 7.11.2007 

mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu tuhého 

komunálního odpadu, kdy za odvoz směsného komunálního odpadu bude cena 

stanovena paušálně ve výši 106 260 Kč/rok bez DPH a odvoz a zpracování 

biologicky rozložitelného odpadu za stanovenou paušální částku ve výši 537 Kč 

bez DPH / 1 svoz všech nádob. 
 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 35: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.21 ke Smlouvě ze dne 

7.11.2007 mezi obcí Poděšín a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu 

tuhého komunálního odpadu, kdy za odvoz směsného komunálního odpadu bude cena 

stanovena paušálně ve výši 106 260 Kč/rok bez DPH a odvoz a zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu za stanovenou paušální částku ve výši 537 Kč bez DPH / 1 svoz všech 

nádob. 

 

 

 

 



 

36. Projednání žádostí na pronájem Kulturního domu a věnování reklamních předmětů. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Žádost p. Luboše Palasa na bezplatný 

pronájem kuchyně Kulturního domu dne 29.12.2022 za účelem pořádání pokerového turnaje 

a žádost o věnování reklamních předmětů na tento turnaj. 

Výsledek hlasování o pronájmu:    Pro: 0  Proti: 7  Zdržel se: 0 

Výsledek hlasování o daru:             Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

              Usnesení č. 36: Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost p. Luboše Palasa na bezplatný 

pronájem kuchyně Kulturního domu dne 29.12.2022 za účelem pořádání pokerového turnaje 

a schvaluje žádost o věnování reklamních předmětů na tento turnaj a to reklamních 

předmětů obce Poděšín. 

 

37. Projednání nákupu nového komunálního traktoru. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Nákup nového komunálního traktoru na 

údržbu obce Poděšín. Ze zaslaných nabídek nás nejvíce zaujal komunální traktor John Deere 

x950r s hydraulicky výklopným košem do výšky dvou metrů a nástavbou i pro zimní údržbu, 

jako je vytápěná kabina, radlice na sníh a zametací kartáč. 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 37: Zastupitelstvo obce schvaluje Nákup nového komunálního traktoru 

na údržbu obce Poděšín značky John Deere x950r s hydraulicky výklopným košem do výšky 

dvou metrů, vytápěnou kabinou, radlicí na sníh a zametací kartáč. 

 

38. Projednání rozpočtových opatření za období 11. 2022 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10 za období 

11.2022 

Výsledek hlasování:    Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 38: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9 a 10 za 

období 11.2022 



Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

 

Lukáš Flesar                                        Ing. Jaroslav Dočekal          

 

 

Zápis vytvořen: 14.12.2022 


