Zápis je upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 23.9.2013 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , Z. Dusová, F.Matěna, M.Holeček, ing.F.Krtička
Omluven: Z.Pejcha – účast na správní radě Mikroregionu 1866
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení nájemce obecního hostince
Schválení výše nájemného v obecním hostinci
Schválení výše nájemného v obecním obchodě
Žádost o povolení stavby rod.domku
Diskuze
Závěr

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/23092013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Františka Matěnu a paní Zdeňku
Dusovou. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/23092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Matěnu a
paní Zdeňku Dusovou
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1
3. Na základě vyvěšeného záměru o pronájem obecního hostince obec obdržela celkem
žádosti od třech uchazečů - pan xxxxx , paní xxxxx a pan xxxxx.. Starosta dal hlasovat
o uchazečích v pořadí, v jakém byly doručeny žádosti o pronájem.
Starosta obce dal hlasovat o nabídce číslo jedna - pan xxxxx
Výsledek hlasování : Pro: 0 Proti: 4 Zdrželo se: 2
Starosta obce dal hlasovat o nabídce číslo dvě - paní xxxxx
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 2
Starosta obce o nabídce číslo tři - pan xxxxx. hlasovat nedal, a to z důvodu, že nebyla
předložena kopie živnostenského listu, která byla podmínkou.
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Návrh usnesení č.3/23092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce obecního hostince paní xxxxx
4. Schválení nájemní smlouvy v obecním hostinci
Na základě neshody zastupitelstva obce se tento bod přesouvá na další jednání
zastupitelstva obce a tj.30.9.2013
5. Schválení nájemní smlouvy v obecním obchodě
Na základě neshody zastupitelstva obce se tento bod přesouvá na další jednání
zastupitelstva obce a tj.30.9.2013
V 19.45 se dostavil pan Zdeněk Pejcha
6. Obec obdržela žádost od pana xxxxxx na souhlas obce s výstavbou rodinného domku
na pozemku p.č.1317.Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/23092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výstavbou rodinného domku na pozemku
p.č.1317
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Diskuze
a) ing.Krtička – nezná podmínky pronájmu obecního hostince, zda obec správně
nakládá s majetkem obce, kdo obecní hostinec vymaluje, kdo vypere záclony, zda
se bude nějakou finanční částkou přispívat na provoz hostince jak tomu bylo
v posledních letech atd.
b) ing.Hrubý – souhlasí s názory pana ing.Krtičky a dále dodává, že uchazeči o
obecní hostinec měli včas znát pravidla pronájmu např.- požadovanou otevírací
dobu, výši nájmu atd. Dále on, jako člen zastupitelstva nesouhlasí s tím, aby
starosta obce svolával pracovní jednání půl hodiny před konání veřejného
zasedání, kde není možno se za půl hodiny seznámit s programem a zároveň poté
hlasovat o nájemci hostince, kdy jde o majetek obce
c) Starosta obce – situace je jiná, jsme zde na vesnici, nastaví se parametry a do půl
roku odejde, obec nebude kvůli vývařovně přestavovat hostinec
d) p.Pejchová – jako pronajímateli se jí nelíbí, že nejprve obec schválí nájemce a poté
bude určovat podmínky, které měly být dané dopředu. Na otázku ing.Krtičky, kdo
vymaluje a uklidí hostinec, paní Pejchová sděluje, že by to měla být obec a ona
poté jako nájemce hostince bude o tento majetek pečovat a nakládat s ním jak bude
uvedeno v podmínkách nájmu
e) ing.Hrubý – obdržel připomínky z řad občanů ohledně cesty, která v současné
době prochází rekonstrukcí. Jedná se o cestu k Dunkovým a hlavně o spád
z cihelny. Zde je v projektu počítáno s tím, aby se v místě kolem mostku
nezadržovala voda. Stavební dozor odpověděl, že v projektu je s tímto počítáno a
je navržen spád na obě strany.
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f) ing.Hrubý – fotbalové hřiště je dost navštěvováno lidmi se psi a není zde umístěn
stojan na psí exkrementy a vše zůstává na ploše nebo kolem hřiště. Proto by byl
rád, aby obec zakoupila ještě dva stojany na psí exkrementy a jeden umístila na
fotbalové hřiště a druhý umístit na hoření konec.
Návrh usnesení č.5/23092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí se zakoupení dvou stojanů na psí
exkrementy
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.00 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: František Matěna
Zdeňka Dusová

…………………….
…………………….

Zápis vyhotovil 23.9.2013 Iva Černá
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