Zápis je upraven podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 2. 9. 2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V. Horák, Z. Pejcha, M. Holeček, ing. Josef Frízel, Z. Dusová, F. Matěna,
Omluven: 0
Neomluven: ing. Luboš Hrubý
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin.
Starosta obce sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Žádost o prodloužení nájmu v sociálním bytě
4. Schválení nových nájemních smluv na hřbitov
5. Schválení dodavatele na stavbu cesty za hřištěm
6. Schválení dodavatele na malování v obecním hostinci
7. Odsouhlasení koupě pozemků od xxxx
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02092014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pan Františka Matěnu
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/02092014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a
pana Františka Matěnu
Starosta dal hlasovat o návrhu
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Obec obdržela žádost o prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/6 xxxx. Výše
uvedený splňuje podmínky pro přidělení sociálního bytu. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.3/02092014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení pronájmu sociálního bytu
čp.15/6 xxxx a to od 5. 9. 2014 do 5. 9. 2015 a dále pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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4. Jelikož k 31. 12. 2014 skončí platnost nájemních smluv na hrobová místa, je obec
povinna uzavřít nové nájemní smlouvy. Starosta obce seznámil přítomné s novu
nájemní smlouvou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.4/02092014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nové nájemní smlouvy na pronájem
hrobového místa v Sendražicích a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2028 a dále pověřuje
starostu obce k podpisu smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Sportovní areál Sendražice, zpevněné
plochy – dopravní část“ obec oslovila celkem 4 firmy – Colas CZ, a .s., Mados MT
s.r.o., S a M silnice a mosty a.s., Rekom Nový Bydžov a. s. a zveřejnila zadání
výběrového řízení na webových stránkách. Na základě zveřejněného výběrového
řízení obec obdržela celkem čtyři cenové nabídky od firem – Borta spol. s.r.o. –
cenová nabídka 1 058 862,-Kč bez DPH, Matex HK – cenová nabídka 1 087 204,- Kč
bez DPH, Novostav Komunikace a.s. – cenová nabídka 1 127 368,- Kč bez DPH a
Mados MT cenová nabídka 1 147 392,05,- Kč bez DPH. Pro hodnocení nabídek byla
kritériem nejnižší cena. Cenově nejvýhodnější je firma Borta, o které dal starosta obce
hlasovat.
Návrh usnesení č. 5 /02092014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu Borta, spol.s.r.o., Sehnoutkova 59, 503
03 Černožice IČO: 48151050 na akci „Sportovní areál Sendražice, zpevněné plochy –
dopravní část“ v ceně 1 058 862,- Kč a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Na základě obeslaných nabídek na malování hostince obec oslovila celkem tři firmy.
Firmu David Červíček – cenová nabídka 34 906,- Kč Martin Hušek – cenová nabídka
44 383,- Kč a Pavel Beran – cenová nabídka – 47 125,- Kč. Starosta obce dal hlasovat
o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.6/02092014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu p. David Červíček za cenu 34 906,- Kč
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1
7. Cesta u Šolcových dle údajů z katastrální mapy neodpovídá skutečnosti. Dle jednání s
firmou Geodézie Východní Čechy je tato cesta p. č. 85/11 xxxx a dle skutečnosti je na
tomto pozemku umístěna obecní cesta. Starosta obce má pozvaného xxxx a bude s ním
jednat o odkupu pozemku pč.85/11 o výměře 134 m2 za cenu 30,- Kč/m2. Dále by
obec chtěla od xxxx koupit pozemek p. č. 288/18 o výměře 1 m2, který bezprostředně
navazuje na cestu p. č. 99/3, která je v majetku obce.
Návrh usnesení č.7/02092014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje odkup pozemků p. č. 85/11 o výměře 134 m2
a p. č. 288/18 o výměře 1m2 od xxxx za cenu 30,- Kč-m2 a pověřuje starostu obce
k sepsání smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdrželo se: 0
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8. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce seznámil přítomné, že si mu místní občané stěžují na motorkáře,
kteří jezdí na motorkářské trati za Šolcovými a nedodržují čas, který byl dán vždy
ve středu a v sobotu. Motorkáři v současné době nemají od obce pronajatý žádný
obecní pozemek a motorkářská trať je umístěna na katastru Horní Neděliště. Obec
toto řešit nebude a pokud si občané chtějí stěžovat tak pouze písemně a to na
obecním úřadě v Nedělištích a kopii zaslat na obecní úřad Sendražice.
i. Ing. Dušek – dotaz, proč obec přispívá finančními prostředky motorkářům na
jejich činnost – Ing. Frízel odpověděl, že jezdí po závodech a zviditelňují obec
ii. Ing. Frízel – ohledně provozování motorkářské trati v obci by si mohla obec
vyžádat zkoušky hlučnosti
b) Starosta obce seznámil přítomné, že v sobotu proběhla brigáda na obecním hřišti.
Jelikož byla účast velmi nízká - 6 dospělých a 3 děti práce není dokončena. Je to
velké zklamání zvlášť před volbami, kdy do obecního zastupitelstva kandiduje 27
občanů, kteří měli možnost ukázat, jak se zapojí do dění v obci
c) p. Pejcha – dotace na opravu dětského hřiště - uvádět na pravou míru, že to nejsou
finanční prostředky od ing. Krtičky, ale že to jsou finanční prostředky z firmy
Johnson Controls, kde on je zaměstnán. Po obci se totiž šíří informace, že to jsou
finanční prostředky od ing. Krtičky a ono tomu tak není
i. p. Frízel – k výše uvedenému tématu souhlasí s panem Pejchou nedávat jméno
ing. Krtička, protože každý grand či dar má firma daný na konkrétní účel a je
z firmy a nikoliv od zaměstnance
ii. starosta obce na toto sdělil, že ing. Krtička finanční prostředky v rámci firmy
Johnson Controls zprostředkoval a zařídil veškerou agendu, která se týkala
získání tohoto grantu.
9. Diskuze
a) p.Matěna – jako předsedova stavební komise byl osloven panem Lášou, kdy u
něho bude opravena cesta – odpovězeno, že obec toto reklamovala a firma Matex
obci písemně slíbila termín do 20.9.2014
i. p.Černá – dotaz, kdy bude dětský den – odpovězeno předsedou kulturního
výboru
ii. ing.Josefem Frízlem, že nebude
10. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 19.45. hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová …………………….
František Matěna …………………….
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Zápis vyhotovila 2. září 2014 Iva Černá
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