
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 23. ledna 2023 
 

 

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, 23.1. 2023, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, , Ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle, Jan 

Sláma, Kateřina Dobrovolná         

Omluveni:                    Lukáš Flesar 

 

Neomluveni:    

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelkou byla jmenována:             Jitka Landová 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni:           Jan Sláma, Ing. Jaroslav Dočekal           

 

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

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

38. Projednání návrhu smlouvy na administraci projektu Víceúčelové hřiště v obci 

Poděšín. 

39. Projednání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Kraje Vysočina. 

 

Seznámení s návrhem programu: 

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

             40. Projednání Smlouvy o spolufinancování provozu prodejny. 

             41. Projednání výroby dvou skříní pro archivaci dokumentů. 

             42. Projednání nákupu židlí do KD Poděšín. 

             43. Projednání nákupu dávkovacího čerpadla na chlornan sodný. 

 



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:  6              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: 

 

38. Projednání návrhu smlouvy na administraci projektu Víceúčelové hřiště v obci 

Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh smlouvy na administraci projektu 
Víceúčelové hřiště v obci Poděšín mezi Rozvojovou agenturou zlínského kraje a Obcí Poděšín. 
Předmětem díla byla administrace projektové žádosti a poradenství k žádosti o dotaci. 
Žádost o dotaci byla podána do programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora budování 
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Celková cena za vyhotovení díla je 18 000,-Kč 
bez DPH. 
 Výsledek hlasování:    Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 38: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh smlouvy na administraci 
projektu Víceúčelové hřiště v obci Poděšín mezi Rozvojovou agenturou zlínského kraje a Obcí 
Poděšín. Předmětem díla byla administrace projektové žádosti a poradenství k žádosti o 
dotaci. Žádost o dotaci byla podána do programu Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora 
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Celková cena za vyhotovení díla je 
18 000,-Kč bez DPH. 

 

 

 

 



39. Projednání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Kraje Vysočina. 

            Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo podání žádosti o dotaci z programu Obnovy 

venkova Kraje Vysočina na nákup nového komunálního traktoru John Deere X950r 

s příslušenstvím. 

 Výsledek hlasování:    Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 39: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci 

z programu Obnovy venkova Kraje Vysočina na nákup nového komunálního traktoru John 

Deere X950r s příslušenstvím. 

 

             40. Projednání Smlouvy o spolufinancování provozu prodejny. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh smlouvy na spolufinancování provozu 
prodejny ze strany obce tak, že se obec se zavazuje uhradit provozovateli částku 
představující předpokládaný záporný hospodářský výsledek  za  období celého kalendářního 
roku, a to počínaje rokem 2023, nejvýše však 200 000,-Kč. V případě, že záporný 
hospodářský výsledek se bude blížit výši odpovídající 70% dohodnuté částky (stropu), vyvolá 
provozovatel s obcí jednání ohledně dalšího spolufinancování tak, aby nejpozději do 30 dnů 
od sdělení podnětu provozovatele došlo k dohodě o pokračování či ukončení činnosti ze 
strany provozovatele.    

 Výsledek hlasování:    Pro: 6   Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 40: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje návrh smlouvy na 

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

provozovateli částku představující předpokládaný záporný hospodářský výsledek  za  období 

celého kalendářního roku, a to počínaje rokem 2023, nejvýše však 200 000,-Kč. V případě, že 

záporný hospodářský výsledek se bude blížit výši odpovídající 70% dohodnuté částky 

(stropu), vyvolá provozovatel s obcí jednání ohledně dalšího spolufinancování tak, aby 

nejpozději do 30 dnů od sdělení podnětu provozovatele došlo k dohodě o pokračování či 

ukončení činnosti ze strany provozovatele.    

 

             41. Projednání výroby dvou skříní pro archivaci dokumentů. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo návrh na výrobu dvou zamykatelných skříní 

pro archivaci obecních dokumentů. 

Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 41: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na výrobu dvou zamykatelných 

skříní pro archivaci obecních dokumentů. 



             42. Projednání nákupu židlí do KD Poděšín. 

             Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo znovu nákup 60 ks židlí do Kulturního domu 

z důvodu ukončení výroby stejné látky na čalouněné sedáky jako jsou na stávajících 50 ks 

židlí. Byl navrhnut stejný materiál, ale v odstínu antracit. 

 

Výsledek hlasování:    Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 

              Usnesení č. 42: Zastupitelstvo obce schvaluje znovu nákup 60 ks židlí do Kulturního 

domu z důvodu ukončení výroby stejné látky na čalouněné sedáky jako jsou na stávajících 50 

ks židlí. Byl schválen stejný materiál, ale v odstínu antracit. 

 

             43. Projednání nákupu dávkovacího čerpadla na chlornan sodný. 

 
             Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí nákup nového Bateriového dávkovacího 

čerpadla DK 11.1 od firmy Vodaservis s.r.o. v hodnotě cca 13 000,-Kč. Toto čerpadlo bude 

umístěno v obecním vodojemu pro dávkování chlornanu sodného. Na stávajícím dávkovacím 

čerpadle došlo k poruše a už je nikdo neopravuje.  

   

Diskuse 

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

 

 

David Nejedlý 

   Starost 

 

 

Jan Sláma                                        Ing. Jaroslav Dočekal          

 

 

Zápis vytvořen: 23.1.2023 


