Zápis z zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.10.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, Z.Dusová, F.Matěna, ing.Bäumelt
Omluveni: V.Modrý
Hosté: dle prezenční listiny
___________________________________________________________________________
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) schválení upraveného zadání změnyš.3 ÚPO
5) schválení žadatelů o sociální byt
6) revokace bodu č.4 Usnesení č.09202010 – převod pozemku
7) žádost o zachování volného přístupu k pozemku
8) obsazení bytu v čp.1
9) odvolání paní Klemerové na odkládání popelnic
10) seznámení s průběhem voleb
11) úprava rozpočtu
12) schválení dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků SFRB
13) ostatní záležitosti, diskuze
14) usnesení
15) závěr
___________________________________________________________________________
1. Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19 hodin, dále seznámil s programem a
dal hlasovat o jeho schválení: 4– pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále konstatoval, že
všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni.
2. Navržení a schválení ověřovatele zápisu – F,Matěna, B.Vítová. 4 - pro, 0 – proti,
0 – se zdrželo.
3. Navržení a schválení návrhové komise – ing.Bäumelt, Z.Dusová. 4 pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
4. Dne 24.8.2010 ZO rozhodlo na svém zasedání o vyjmutí požadavku vymezení plochy
pro fotovoltaickou elektrárnu z návrhu řešení Změny č.3 ÚPO a obec poté požádala
v dané věci o úpravu již schváleného zadání. Pořizovatel (Magistrát města HK)
požadavku vyhověl. Starosta poté přečetl Předkládací zprávu č.II o projednání Návrhu
zadání Změny č.3 ÚPO Sendražice. ZO schválilo upravené zadání Změny č. 3 ÚPO. 4
- pro 0 - proti 0 - se zdrželo
5. Seznámení s žádostmi o sociální byty čp. 15. ZO odsouhlasilo seznam jednotlivých
žádostí s přidělením bytu (viz příloha č.1). 4 - pro 0 - proti 0 - se zdrželo.
6. Revokace bodu 4. Usnesení č.09202010 ze zasedání ZO 20. září 2010, kde byl
schválen bezplatný převod pozemku p.č.781/7 v k.ú.Sendražice. ZO tento bod
usnesení ruší z důvodu, že vlastníkem pozemku není obec ale ČR. Žadatelé musí
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podat návrh k Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ZO souhlasí 4 pro 0 - proti 0 - se zdrželo.
7. Žádost p. Malé o zachování přístupu k p.č. 336 pro vyvážení septiku. Toto zvykové
právo bude nadále zachováno. 4 - pro 0 - proti 0 - se zdrželo
8. Žádost o byt č.p. 1. Vzhledem k tomu, že byla podána pouze 1 žádost, bude zájemce
nejdříve seznámen s provozními podmínkami a pokud s nimi bude souhlasit, bude
s ním dále jednáno o pronájmu bytu.
V 19.50 hodin se dostavili na jednání další členové ZO ( Z.Pejcha, ing.Dušková)
9. Odvolání p. Klemerové k odkládání popelnic. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní
pozemek, vaše odvolání ZO zamítá. 5 - pro 0 - proti 1 - se zdrželo.
10. Seznámení se způsobem hlasování v komunálních volbách. Paní Vítová zodpověděla
dotazy týkající se vyplňování volebních lístků a průběhu voleb.
11. Úprava rozpočtu. Úprava v příjmech 19 000,- Kč a 19 000,- Kč ve výdajích –
příspěvek na volby ( Viz příloha č.2). ZO schválilo 6 – pro 0 – proti, 0 – se zdrželo.
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení. Dotace je poskytována na výstavbu 6 sociálních bytů v č.p. 15 ve výši
783 583, 69,- Kč. ZO souhlasí. 6 – pro 0 – proti, 0 – se zdrželo.
13. P. Vítová seznámila přítomné se zněním nájemní smlouvy na pronájem sociálních
bytů v č.p. 15, nebyly žádné připomínky. ZO schválilo znění smlouvy. 6 – pro 0 –
proti, 0 – se zdrželo.
14. Ostatní záležitosti a diskuze:
a. Starosta zhodnotil volební období 2006 – 2010
b. P. Dančuk poděkoval za finanční podporu kostelu, která byla použita na nové
dveře, opravu zákristie, lavic a opravu střechy nátěrem.
c. Starosta poděkoval p. Dančukovi za vzornou starost o kostel.
d. Ing. Dušková poděkování manželům Vítovým za vyhotovení fotografií na výstavu
obce a za zhotovení fotokopií obrazů křížové cesty do kostela.
e. P. Pejcha informoval o pokusu o vloupání do šaten na hřišti, byly rozlámané
zámky a prokopnuté dveře, nic se neztratilo.
15. Návrhová komise podala souhrn Usnesení č. 10112010:
ZO schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program jednání
Ověřovatele zápisu
Návrhovou komisi
Opravené zadání změny č. 3 ÚPO
Jednotlivé žádosti o sociální byty
Revokace bodu 4 usnesení č. 09202010
Ponechat přístup k septiku u č.p.23 dle zvykového práva
2

8. Zamítnutí odvolání
9. Úpravu rozpočtu
10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu sociálních bytů z prostředků
SFRB
11. Znění nájemní smlouvy pro sociální byty
16. Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 21:00.

Václav Horák, starosta

Ověřovatelé zápisu: František Matěna ................................................................
Blanka Vítová ....................................................................

Zápis vyhotovil 11.10.2010 ing.Karel Bäumelt
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