Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Sendražice konaného dne 13. 8. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský, Bc. P. Kacálková, Z. Šonová, Ing. F.
Krtička
Omluven: F. Matěna
Hosté: dle prezenční listiny.
Místostarostka obce přivítala přítomné a zahájila jednání v 19.00 hodin. Sdělila, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového
počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Místostarostka seznámila přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení žádosti o prodloužení nájmu sociálního bytu 15/6
4. Schválení žádosti o ukončení nájmu soc. bytu 15/2
5. Schválení přijetí dotace na intravilán obce
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuze
8. Závěr
1. Místostarostka obce dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/08132018
Zastupitelstvo Obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Místostarostka obce navrhla určit ověřovatele zápisu paní Zuzanu Šonovou a pana
Stanislava Špáse. Místostarostka dala hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/08132018
Zastupitelstvo Obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Zuzanu Šonovou a
pana Stanislava Špáse.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Místostarostka obce informovala přítomné, že obec obdržela žádost od xxx na prodloužení nájmu sociálního bytu 15/6. Jmenovaný doložil veškeré dokumenty, které
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splňují podmínky pro přidělení sociálního bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena od 6.
9.2018 do 5. 9. 2019. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/08132018
Zastupitelstvo Obce Sendražice schvaluje prodloužení nájemní smlouvyxxxd 6. 9.
2018 do 5. 9. 2019 a dále zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k podpisu
nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti:

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Místostarostka obce seznámila přítomné s žádostí od xxx, který žádá o ukončení
nájmu sociálního bytu 15/2. Důvodem je finanční situace a najití nového zaměstnání
80 km od současného bydliště. Místostarostka obce navrhuje ukončit nájem dohodou
k 31. 8. 2018 za podmínek, že výše jmenovaný uhradí veškeré pohledávky za elektřinu,
plyn a vodu, dále byt bude předán vymalovaný, uklizený. Pokud tomu tak nebude,
obec přistoupí na klasickou dvouměsíční výpověď dle nájemní smlouvy.
Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/08132018
Zastupitelstvo Obce Sendražice schvaluje ukončení nájmu sociálního bytu 15/2
dohodou k 31. 8. 2018 za podmínek, že xxx uhradí veškeré pohledávky za elektřinu,
plyn a vodu, dále byt bude předán vymalovaný, uklizený. Pokud tomu tak nebude,
obec přistoupí na klasickou dvouměsíční výpověď dle nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Místostarostka obce seznámila přítomné s přijetím dotace od Státního fondu životního
prostředí na intravilán obce v částce 208 256,- Kč. Jedná se výsadbu zeleně v obci,
kterou obec provedla koncem roku 2017 a počátkem roku 2018. Místostarostka obce
dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/08132018
Zastupitelstvo Obce Sendražice schvaluje přijetí dotace od Státního fondu životního
prostředí ve výši 208 256,- Kč na intravilán obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Ostatní záležitosti
a) Místostarostka sdělila, že zítra bude od 16. hodin brigáda na dětském hřišti.
7. Diskuze
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p. Suchov – dotaz, zda by nešel natočit rozhlas směrem na Hořiněves, protože u jejich
nemovitosti není slyšet hlášení, dále požaduje, zda by nebylo možné k jejich
nemovitosti vybudovat chodník a příjezdovou cestu – na toto odpověděl Ing. Krtička,
ať pan Suchov dá písemnou žádost na obec.
p. Suchov- dotaz, zda by nešlo zprovoznit koupaliště, aby se dalo kde koupat, když
jsou taková horka – odpovězeno pane Špásem, že bohužel toto obec není schopna
zprovoznit, protože není voda a koupaliště se nenaplní.
p. Pejcha – dotaz, proč se schvaluje ukončení nájmu dohodou, zda to má cenu, pokud
on nezaplatí do 31. 8. 2018 a bude to řešeno dle nájemní smlouvy s dvouměsíční
výpovědní lhůtou, vzniknou obci ještě dluhy za dva měsíce – odpovězeno p. Černou,
že doposud má pan Moučka veškerý nájem a služby spojené s nájmem uhrazeny. Za
plyn by měl být přeplatek, který by měl pokrýt vše ostatní.
8. Závěr
Místostarostka obce poděkovala přítomným a schůzi ukončila ve 20.20 hodin.

Petra Kacálková, místostarostka obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Šonová …………………….
Stanislav Špás ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 13. 8. 2018
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