Zákon je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 12. 7. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 20.00 hodin.
Přítomno: ZO - p. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský, Bc. P. Kacálková
Omluven: Z. Šonová, Ing. F. Krtička, F. Matěna
Hosté: dle prezenční listiny.
Místostarostka obce přivítala přítomné a zahájila jednání ve 20.00 hodin. Sdělila, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatovala, že jsou přítomni 4 členové 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 finančního příspěvku na nákup poháru HAWAL CUP
4. Schválení vybudování vjezdu na pozemku p. č.773/6
5. Schválení přijetí dotace na extravilán obce
6. Schválení pořízení nákupu laviček na dětské hřiště u OU
7. Rozpočtové opatření č. 3
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr
1. Místostarostka obce dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Místostarostka obce navrhla určit ověřovatele zápisu slečnu Petru Holečkovou a pana
Jana Lipenského. Místostarostka dala hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu slečnu Petru Holečkovou
a pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Místostarostka obce informovala přítomné, že obec obdržela žádost o finanční příspěvek na nákup pohárů na 20. ročník fotbalového turnaje – HAWAL CUP od pana Martina Hanuše. Turnaj se uskuteční dne 21. 7. 2018 na fotbalovém hřišti. Obec tuto akci
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podpořila i v letech minulých, proto místostarostka obce navrhla podporu i v letošním
roce s finančním příspěvkem 2 000,- Kč. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí finančnímu příspěvku panu
Martinovi Hanušovi ve výši 2000,- na nákup poháru na fotbalový turnaj HAWAL –
CUP konaný dne 21. 7. 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti:

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Místostarostka obce seznámila přítomné s žádostí od xxxx, který má zájem o koupi
pozemku p. č. 773/88 a p. č. 13/1 v k. ú. Sendražice u Smiřic (pozemek od
Bäumeltových). Jelikož k tomuto pozemku není přístupová cesta, žádá o povolení
vybudování přístupové cesty na pozemku p. č.773/2. Zastupitelé obce navrhují,
vybudování přístupové cesty na pozemku p. č.773/2 o šířce max. 6m a délky dle
pozemku, přístupová cesta bude vybudována na vlastní náklady, nechá si zde vytyčit
inženýrské sítě a před stavbou cesty bude obec vyzvána k odsouhlasení stavby
vytyčené přístupové cesty. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vybudování přístupové cesty na pozemku p.
č.773/2 o šířce max. 6m a délky dle pozemku xxxx. Přístupová cesta bude vybudována
na vlastní náklady, žadatel si nechá zde vytyčit inženýrské sítě a před stavbou cesty
bude obec vyzvána k odsouhlasení stavby vytyčené přístupové cesty.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Místostarostka obce seznámila přítomné s přijetím dotace od ministerstva Životního
prostředí na extravilán obce v částce 511 457,58,- 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. 5/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přijetí dotace od ministerstva Životního
prostředí ve výši 511 457,58,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Místostarostka obce seznámila přítomné, že lavičky na dětském hřišti u obecního úřadu jsou v havarijním stavu, a proto navrhuje zakoupení nových. Místostarostka obce
dala o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č. 6/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zakoupení laviček na dětské hřiště u
obecního úřadu.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/07122018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8. Ostatní záležitosti
a) Místostarostka obce informovala přítomné o valné hromadě Mikroregionu
1866, která se konala 1. 6. 18 ve Mžanech. Řešil se zde problém s GDPR a
dále se jednalo o vydání kalendáře na rok 2019.
b) Předseda pořádkové komise p. Špás poděkoval lidem, kteří se účastnili brigády
na rekonstrukci dětského hřiště u obecního úřadu. Opět ho nepřekvapila účast
lidí z obce. Smutné na tom je, že si sem chodí hrát spousta dětí a nejsmutnější
na tom je, že občan starší 60 let může přijít a přiložit ruku k dílu a mladý
člověk, jehož děti si sem chodí hrát je raději doma. K poděkování se taktéž
připojila místostarostka obce, která poděkovala starostovi hasičů panu Špásovi,
protože se jednalo o dosti náročnou práci a nebýt hasičů tak by na brigádě byli
4 občani.
9. Diskuze
a) p. Bednář – připomínku ke zveřejněné pozvánce na jednání zastupitelstva obce.
Na pozvánce je uveden bod programu, vybudování cesty na pozemku parcelní
číslo a nikdo neví, o co jde. Zda by nebylo možné to popsat, protože dosti
lidem není známo, kde se pozemek nachází a všichni nemají možnost se
koukat na internet – místostarostka obce odpověděla, že toto obec napraví
b) p. Špás – upozornil na vybudovanou Cestu na Březinku, která začala být dosti
využívána dopravními prostředky a nejezdí se zde pomalu. Po cestě se
pohybují taky děti a maminky s kočárky. Proto navrhuje, zda by obec tuto
lokalitu neosadila dopravními značkami.
10. Závěr
Místostarostka obce poděkovala přítomným za účast a schůzi ukončila v 20.20 hodin.

Petra Kacálková, místostarostka obce ……………………
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Ověřovatelé zápisu: Petra Holečková …………………….
Jan Lipenský ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 12. 7. 2018
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