Oprava zápisu schůze zastupitelstva obce Podomí ze dne 16. 9. 2021, která byla opravena
v zápise z 19. schůze zastupitelstva obce Podomí konané dne 18. 11. 2021.

Ad 6. Žádost o opravu v záznamu jednání ZOP ze dne 16. 9. 2021
Obci Podomí byla dne 8. 10. 2021 doručena Žádost o opravu v záznamu jednání Zastupitelstva
obce Podomí ze dne 16. 9. 2021. Pan Milan Chovanec se domnívá, že v zápisu je v bodě Ad 3.
Prodej pozemků pravděpodobně záměrně uvedené nepravdivé tvrzení, kdy se měl dotázat, kolik
přišlo žádostí o zakoupení pozemků. Na tento dotaz mu mělo být odpovězeno, že 3 a dvě od
současných majitelů pozemků.
Pan Milan Chovanec uvádí, že žádný dotaz v průběhu projednávání bodu Ad 3 nepoložil, tedy
mu na něho nemohlo být zodpovězeno. Pan Milan Chovanec žádá o odstranění uvedených
nepravdivých informací/textů ze záznamu z jednání zastupitelstva obce Podomí ze dne 16. 9.
2021 do 13. 10. 2021. V případě, že po uplynutí výše zmíněné lhůty nebude text ze zápisu
odstraněn, či pan Milan Chovanec neobdrží žádného písemného vyrozumění o nápravě, bude
ve věci postupovat dle trestného a občanského zákoníku.
Dne 13. 10. 2021 byla panu Milanu Chovancovi emailem odeslaná informace, že jeho podnět
byl vzat na vědomí a bude předložen zastupitelstvu obce Podomí na jeho příští schůzi. Starostka
zápisy zastupitelstva měnit nemůže.
Zastupitelstvo obce Podomí se zabývalo podnětem pana Milana Chovance a uznává, že
nedopatřením došlo k chybě v zápisu ze schůze konané dne 16. 9. 2021. Pan Milan Chovanec
se neptal na počet žádostí, ale na výši ceny za pozemky, starostka na tento dotaz odpověděla,
že cena zůstává stejná. Tímto se panu Chovancovi omlouváme, rozhodně se nejednalo
o záměr, k zápisu ze schůze ze dne 16. 9. 2021 bude přiložená informace o tom, že v zápisu
došlo k chybě, která bude tímto napravena.
Pan Milan Chovanec se dotázal starostky, zda si je jista, že skutečně on vznesl dotaz na cenu,
starostka odpověděla, že si je jista. Pan Chovanec se dále dotázal, ověřovatelů zápisu – paní
Zdeny Sotolářové a pana Eduarda Trdého, zda souhlasí s tímto vyjádření. Ti také souhlasili.
Pan Milan Chovanec požadoval také vyjádření zapisovatelky, paní P. Kozumplíkové, ta však
nebyla na dnešní schůzi přítomna.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Podomí schvaluje opravu zápisu zastupitelstva obce Podomí v tomto znění:
V bodu Ad. 3 Prodej pozemků byl chybně uvedený dotaz pana Milana Chovance. V zápisu je
uvedeno, že se pan Milan Chovanec zeptal, kolik bylo doručeno žádostí
o zakoupení pozemků. Tento dotaz pan Milan Chovanec nevznesl, jeho dotaz se týkal výše ceny
za pozemky. Starostka obce odpověděla, že výše ceny za pozemky zůstává stejná.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno
Ověřený zápis ze schůze konané dne 18. 11. 2021 je možné najít na internetových stránkách
obce Podomí v záložce Úřad – Zápisy ze schůzí.

