zápis ze zasedání zastupitelstva obce poděšín
konaného dne 19. prosince 2014
Zasedóní zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,, o obcích, pozvónka byla
vyvěšená na úřední desce v termínu 7 dnů před konóním zasedání.

Místo a doba konání: oÚ poděšín,].|g. 12.2014, 20:00 hod
Přítomní zastupitelé: David Nejedlý, Jítka Landová, František Bláha, Mgr. Anna Vodáková, lng.
Jaroslav Dočekal, Zdeněk Šustr

Omluveni:
Neomluveni:
Zasedání řídí:

Zdeněk Jaroš
-

David Nejedlý

jmenována:
byli navrženia schváleni:

Zapisovatelkou byla

Jitka Landová

Ověřovateli zápisu

František Bláha, Mgr. Anna Vodáková

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce Poděšín,konstatoval, že je usnášeníschopné a
seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh proPramu:

1,. Rozpočet na rok 20]"5.
2, Jednací řád obecního zastupítelstva.
3. Směrniceč.1,-L3/2OL4.
4. Povolení zemědělské stavby Slámov,ých.
5. Návrh dohod o provedení práce.
6. Vítáníobčánků.
7. Vydávánízpravodaje.
8. Dary občanůmk jubileu.
9. Odměna ředitelce MŠ.

10.

Smlouva o zhotovení územníhoplánu č. 1 Poděšín,

seznámení s návrhem programu:
Vzhledem

k

tomu, že nikdo nevznesl dalšíbod do programu, dal starosta hlasovat o

navrženém programu.

Výsledek

hlasování:

Za stup i te l stv o

o

bce

Pro:

sě hv a l uj

6
e p ro

Proti:
g

ra m je d n

0

d n

Zdržel se: 0

í za stu p ite l san.

kontrola splnění úkolůz předchozího zasedání zo:

rnýše uvedeném

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolůdle zápisu z minulého zasedání zastupitelstva

obce a vyhodnotiljednotlivé body.

Zápisz minulé schůze bylověřen a je předložen k nahlédnutí,
Zastupítelsato obce vzalo na vědomí.

JEDNÁNÍ DtE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:

t.

Rozpočet na rok 2015

Starosta otce informoval přítomné o návrhu rozpočtu na rok 2015, ktený byl projednán na posledním
jednání zastupitelstva dne ].4. listopadu 2014. Návrh byl zveřejněn na úřednídesce od 4. L2. -19. 12.

2014. Starosta obce dále informoval, že v zákonné lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky k
navrhovanému rozpočtu na rok 20].5.
Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:0

Zdržel se: 0

llsnesení č, 7: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Poděšínna rok 2075.

2.

Jednací řád obecního za§tupitelstva

Starosta obce předložil k projednání návrh Jednacího řádu obecního zastupitelstva Obce Poděšín.
Návrh jednacího řádu byl přečten a jednotlivé body byly projednány.
Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:0

Zdržel se:0

IJsnesení č 2: Zastupitelstvo obce schvaluje lednaci řád obecniho zastupitelsfrta Obce Poděšín.

3.

Směrnice č. 1- L3l2oL4

Starosta obce předložíl k projednání návrhy vnitřních směrnic 1, - L3/2O1,4, které se týkají účetnictví
Obce Poděšín.Návrhy směrnic byl přečten a jednotlivé body byly projednány.
Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:0

IJsnesení č. 3: Zastupitelsttto obce schvaluje směrnice

4.

Zdržel se: 0

1-

13/2014 o účetnictvíObce Poděšín.

Povolení zemědělské stavby Slámov,ých

Starosta obce předložil k projednání žádost pana Jana Slámy k přestavbě kravína, výstavby hnojiště a

jímky v prostorách zemědělského družstva.
Výsledek

hlasování: Pro:6

Proti:O

Zdržel se: 0

lJsnesení ě. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stdveb dle žádosti.

5.

Návrh dohody o provedení práce

Starosta obce předložil k projednání návrh na uzavírání dohody o provedení práce pro osoby, které
budou vykonávat činnosti pro obec.

Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:0

Zdržel se: 0

lJsnesení č. 5: Zaďupitelstvo obce schvaluje, aby s osobami, které budou vykonóvat Činnosti pro
obec, byla uzavíróna dohoda o provedení próce.

6.

Vítáníobčánků

Předseda Sociální komise předložil návrh na konání Vítání občánkův termínu 4. L.2015.
Výsledek

íilasovóní: Pro: 6

Proti:

0

Zdržel se:0

IJsnesení č. 6: Zastupitelstvo obce rozhoduje o konání Vítáníobčúnkúv termínu 4. 7. 2075.

Zodpovědnou osobou za organizaci akce pověřuje předsedu Sociúlní komise.

7.

Vydávánízpravodaie

Předseda Sociální komise předložil návrh na pokračování vydávání zpravodaje obce v rozsahu 4x
ročně.
Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:0

lJsnesení č. 7: Zastupitelstvo obce rozhoduje o pokraěování vydóvóní zprovodaje. Zodpovědnou

osobou tímto pověřuje předsedu Sociúlníkomise.

8.

Dary občanůmk jubileu

Předseda Kulturní a sociální komise předložil návrh na obdarovávání občanů,kteří se dožívají
významného životního jubilea, a to věcným darem v podobě dárkového balíčku.
Výsledek

hlasování:

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:0

lJsnesení ě. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje předóvánívěcných darů jubilantŮm. Zodpovědnou

orcbou tímto pověřuje předsedu Sociální komise.

9.

Odměna ředitelce MŠ

Starosta obce navrhuje stanovit ředitelce tVŠPoaCSin mimořádnou odměnu. Odměna je navrhována
za vzornou celoročnípráci kolektivu MŠ.

Výstedek

hlasovóní:

Pro:6

Proti:0

Zdržel se:0

tJsnesení č. 8: Zdstupitelstvo obce stanovuje mimořddnou odměnu ředitelce

10. Smlouva o zhotovení územního plánu č. 1 Poděšín

uŠpoděŠÍn.

Starosta obce předložil návrh Smlouvy o zhotovení územního plánu č. 1 Poděšín s p. Dobiášem na
zhotovení projektu ke změně územního plánu, Návrh smlouvy byl přečten a byly projednány
jednotlivé body.
Výsledek

hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se: 0

lJsnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zhotovení územníhoplónu č. 7 Poděšín s p.

Dobióšem.

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

