OBECNÍ ÚŘAD P O D Ě Š Í N č. 45,

592 12 Nížkov, okr Žďár n/S.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PODĚŠÍN
konaného dne 29.4.2011.
Přítomni:

ing. Jaroslav Dočekal, Jiří Enderle, Petr Jaroš, Zdeněk Jaroš,
Milan Matoušek, ing. František Rosecký, František Vejvoda.

PROGRAM:
• Obecní zastupitelstvo zahájil starosta obce a nechal schválit ověřovatele zápisu.
• Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
• Žádost SDH v Poděšíně o finanční příspěvek na zhotovení hasičské vlajky pro SDH
v Poděšíně.
• Návrh dodatku ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700167979000010 mezi
obcí Poděšín a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
• Návrh smlouvy o dílo č. 02/2011 mezi obcí Poděšín a firmou Ing. Josef Pitka – STAKO,
Lesní 30, Žďár n.S. na vybudování chodníku podél silnice III/3539 a III/3510 v obci
Poděšín za 250.000,-Kč.
• Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice na kvalitu pitné vody
z dodávané z veřejného vodovodu, která proběhla 8.3.2011.
• Zápis a usnesení z výroční členské schůze Lesního družstva v Polné.
• Zpráva o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mateřské škole
Poděšín za rok 2011.
• Návrh na příspěvek SDH v Poděšíně na okrskovou hasičskou soutěž, která se bude konat
22.5.2011 v Poděšíně.
• Návrh na vyhlášení veřejného záměru na půjčky od obce z FRB.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
45. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
46. Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice na kvalitu pitné vody
z dodávané z veřejného vodovodu, která proběhla 8.3.2011.
47. Zápis a usnesení z výroční členské schůze Lesního družstva v Polné.
48. Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mateřské škole
Poděšín za rok 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
49. Ověřovatele zápisu ing. František Rosecký a ing. Jaroslav Dočekal, – 7 hlasů pro.
50. Finanční příspěvek na zhotovení hasičské vlajky pro SDH v Poděšíně ve výši 80%
nákladů na výrobu vlajky, ale maximální cenu 32.000,-Kč, – 7 hlasů pro.

51. Dodatek ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 700167979000010 mezi obcí
Poděšín a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice, – 7 hlasů pro.
52. Smlouvu o dílo č. 02/2011 mezi obcí Poděšín a firmou Ing. Josef Pitka – STAKO, Lesní
30, Žďár n.S. na vybudování chodníku podél silnice III/3539 a III/3510 v obci Poděšín
za 250.000,-Kč, – 7 hlasů pro.
53. Příspěvek SDH v Poděšíně ve výši 1.000,-Kč. na okrskovou hasičskou soutěž, která se
bude konat 22.5.2011 v Poděšíně, – 7 hlasů pro.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
54. Veřejný záměr na půjčky z FRB, v maximální výši 30.000,-Kč na jednu půjčku, – 7
hlasů pro.

Zapsal: Jaroš Zdeněk, telefon byt: 566 675 208, 728 478 298
E-mail: podesin@podesin.cz
internet: http://podesin.cz

Ověřovatelé zápisu:

......................................
ing. Rosecký František

........................................
ing. Dočekal Jaroslav

....................................................
starosta: Jaroš Zdeněk

