Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 24.5.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing.Bäumelt, V.Modrý, F.Matěna, ing.Dušková
Omluveno: Z.Dusová, V.Modrý
Hosté: dle prezenční listiny
___________________________________________________________________________
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) změna č.3 ÚPO
5) poptávkové řízení na opravu střech na budově čp.15
6) úprava rozpočtu
7) informace o soudním řízení – pozemek kolem obchodu
8) informace o průběhu rekonstrukce objektu čp.15
9) ostatní záležitosti, diskuze
10) usnesení
11) závěr
___________________________________________________________________________
1) Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19 hodin, dále seznámil s programem a
dal hlasovat o jeho schválení: 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále konstatoval, že
všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni.
2) Navržení a schválení ověřovatele zápisu – Z.Pejcha. 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
3) Navržení a schválení návrhové komise – ing.Dušková, F.Matěna. 5– pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
4) ZO se seznámilo s upraveným Zadáním Změny č.3 ÚPO, které zpracovala Ing. arch.
Jana Marečková, Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oddělení
územního plánování. ZO souhlasí s tímto Zadáním Změny č.3 ÚPO Sendražice: 5 –
pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo
5) Oprava střechy na budově čp.15- při letošním deštivém počasí začalo zatékat do části
objektu. Při prohlídce bylo zjištěno, že je to převážně způsobeno nevyhovujícím
stavem úžlabin, netěsnosti oplechování komína, chybějícím krytem komínového
průduchu a chybějícího okapního svodu. Na základě tohoto zjištění bylo vedeno
poptávkové řízení na opravu. Dle předložených nabídek byla vybrána firma Král.
6) Úprava rozpočtu č. 3. Dotace na volby do PS. V příjmech: položka 4111 +17 550,Kč. Ve výdajích paragraf 6114 -17 550,-Kč. ZO schválilo: 5 – pro, 0 – proti, 0 – se
zdrželo.
7) Informace o soudním řízení. Z důvodu žaloby Konzumu proti obci ohledně pozemku u
obchodu byl zajištěn právní zástupce pro soudní jednání – JUDr. Francová. ZO
souhlasí s právním zastupováním JUDr. Francové na tomto případu. 5 – pro, 0 – proti,
0 – se zdrželo.
8) Pokračující úpravy budovy čp.15. Nyní probíhá malování 1.patra .
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9) Ostatní záležitosti.
a) Připomínka pana Matěny ohledně průtoku vody u hrázky – pokud je zavřena,
tak při zvýšení hladiny v potoce se zaplní přítokové kanály a voda z těchto
kanálů se vzdouvá zpět na cestu. Tuto záležitost je nutno projednat s panem
Kacálkem, který má toto zařízení na starost a určit manipulační provoz hrázky.
b) Starosta informoval o zaslání upomínky panu Růžičkovi ohledně řešení
pobíhaní jeho psů
10) Návrhová komise přednesla souhrn Usnesení č.05242010:

ZO schválilo:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu
3. návrhovou komisi
4. Zadání Změny č.3 ÚPO Sendražice
5. úpravu rozpočtu č.3
6. právního zástupce pro soudní řízení v žalobě na pozemek kolem
obchodu
11) Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.45 hodin.

Václav Horák, starosta

Ověřovatel zápisu: Zdeněk Pejcha

…………………………………………

Zápis vyhotovil 24.5.2010 ing.Karel Bäumelt
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