Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice,
konaného dne 5. listopadu 2014, od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Sendražice bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou
obce panem Václavem Horákem (dále jako předsedajícím).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. října
2014), žádný návrh nebyl podán. Informace podle §93 ods.1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Sendražice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dnů a to od 27.
října 2014 do 3. listopadu 2014 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Složení slibu
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle § 55
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„Slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha 1)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Blanku Vítovou a paní Petru Kacálkovou a
zapisovatelkou paní Ivu Černou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice určuje ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a paní
Petru Kacálkovou a zapisovatelku paní Ivu Černou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Zdrželo se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny požadavky na doplnění. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Zřízení kulturně sportovního, stavebně povodňového a pořádkového výboru
a) určení počtu členů kulturně sportovního, stavebně povodňového a
pořádkového výboru
b) volba předsedy kulturně sportovního výboru
c) volba předsedy stavebně povodňového výboru
d) volba předsedy pořádkového výboru
e) volba členů kulturně sportovního výboru
f) volba členů stavebně povodňového výboru
g) volba členů pořádkového výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuze
6. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Zdrželo se: 0

1. Volba starosty a místostarosty:
a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl, aby volby starosty a místostarosty proběhla volbou veřejnou. Dále
vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné
návrhy podány nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Členka
zastupitelstva slečna Holečková navrhla pana Matěnu zvolit do funkce starosty. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí starostu pana Františka Matěnu
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále jen předsedající)
c) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen
zastupitelstva Ing. Střelka navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Petru
Kacálkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí místostarostu paní Petru Kacálkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Počet členů výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor na základě zákona o obcích. Dále navrhuje, aby finanční a kontrolní výbor měl
tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby. Členy těchto
výborů nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Místostarostka obce navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing.
Františka Krtičku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedou finančního výboru pana Ing.
Františka Krtičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Předseda finančního výboru navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing.
Aleše Střelku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Aleše
Střelku
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
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d) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na členy finančního kontrolního výboru.
Jelikož nebyly podány žádné návrhy, předsedající navrhl odklad volby na nejbližší
zasedání. Každý předseda si do příštího zasedání navrhne členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice odkládá volbu členů finančního a kontrolního
výboru z důvodu nepodání žádného kandidáta na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
3. Zřízení kulturně sportovního, stavebně povodňového a pořádkového výboru
a) Počet členů výborů
Předsedající navrhl, aby výše uvedené výbory byly tříčlenné. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice zřizuje kulturně sportovní, stavebně povodňové a
pořádkového výboru. Výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
b) Volba předsedy kulturně sportovního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy kulturně sportovního
výboru. Místostarostka obce navrhla zvolit do funkce předsedy kulturně sportovního
výboru DiS. Petru Holečkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu kulturně sportovního výboru DiS.
Petru Holečkovou
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno
c) Volba předsedy stavebně povodňového výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy stavebně
povodňového výboru. Předseda kontrolního výboru navrhl zvolit do funkce předsedy
stavebně povodňového výboru pana Jana Lipenského. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu stavebně povodňového výboru pana
Jana Lipenského
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 12 bylo schváleno
d) Volba předsedy pořádkového výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy pořádkového výboru.
Předsedkyně kulturně sportovního výboru navrhla zvolit do funkce předsedy
pořádkového výboru pana Stanislava Špáse. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu pořádkového výboru pana
Stanislava Špáse
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno
e) Volba členů kulturně sportovního, stavebně povodňového a pořádkového výboru
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na členy kulturně sportovního, stavebně
povodňového a pořádkového výboru. Jelikož nebyly podány žádné návrhy,
předsedající navrhl odklad volby na nejbližší zasedání. Každý předseda si do příštího
zasedání navrhne členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice odkládá volbu členů kulturně sportovního,
stavebně povodňového a pořádkového výboru z důvodu nepodání žádného
kandidáta na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Starosta obce navrhl, aby tento bod byl přesunut na další jednání zastupitelstva obce.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
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Zdrželo se: 0

5. Diskuze
a) p. Matěna – poděkoval minulému zastupitelstvu obce za vykonanou práci hlavně panu
Horákovi, který práci vykonával svědomitě, snažil se, aby to obec stálo co nejméně
peněz, což je vidět, když se poohlédneme po obci, co je provedené práce
dále sdělil přítomným, že se bude pokračovat v rozpracovaných projektech
v současné době se dokončuje cesta u hřiště, a proto chce poprosit pana Lipenského,
aby dokončil studii kolem cesty. Úkolem č. 1 bude cesta od točny směrem k Hořiněvsi
– vyřešit rozšíření a úpravu chodníku dále cesta v cihelně domluvit se s majiteli cesty,
o převodu na obec, která by vypracovala projekt a asfaltový povrch
b) p. Karabinošová – na obecním hřišti jsou v havarijním stavu poklopy na septiku –
starosta obce sdělil, že to obec opraví
c) ing. Krtička – účastnil se školení ohledně dotací, které se týkají finančních prostředků
z Evropské unie. Naším úkolem bude se snažit o získání co nejvíce peněz na
jednotlivé výzvy. Podmínkou získání dotace je, že obec bude mít projekt i se
stavebním povolením. Dotace je 85% z unie a 15% obec. Nejprve musí obec
zafinancovat celou částku a poté proběhne profinancování. Obec se zapojí do
spolupráce s MAS, prostřednictvím které by bylo možné získat dotace na horní části
obce (silnice), dále by bylo možné využít dotace na čističku v obci., dotace na
sportovní dětské hřiště u fotbalového hřiště, dotace na cyklostezky a cyklotrasy.
V tomto volebním období by měl představu, aby do obce se prostřednictvím dotací
zainvestovalo 40 000 0000 Kč.
d) p. Horák – poděkoval všem odcházejícím zastupitelům obce za jejich práci během
posledního volebního období. Dále uvedl na pravou míru jistou pomluvu, která se
šířila po obci před volbami, že zastupitele tu nic neudělali. A proto se nabízejí nový
kandidáti, aby se ve vesnici něco udělalo. Také informoval, že ve volebním období
2006 – 2010 byla vykázána hodnota v investicích 19 580 000,- Kč. V druhém
volebním období 2011 – 2014 byla vykázána hodnota v investicích 11 390 000,- Kč.
Celkem obě období 30 970 000,- Kč, když se odečte obecní vklad 8 000 000,- Kč tak
jsme obec zhodnotili o 22 970 000,- Kč
e) p. Poul – důjezd k jeho nemovitosti před 4 lety mu bylo slíbeno, že mu bude zhotoven
důjezd. Důjezd zhotoven byl, ale to tak, že kus je makadam, kus je zámková dlažba.
Před dvěma lety, když mu pan Ing. Hrubý při shrnování sněhu utrhl obrubník, vše
nafotil a oznámil na obci a do dnešního dne nedostal odpověď. Předchozí starosta
obce mu slíbil, že důjezd bude potáhnut asfaltem, ale nedošlo k tomu. Mrzí ho jedna
věc, a to že když se v obci minulý rok dělaly asfaltové vjezdy a asfalt zbyl, že byl dán
do úvozu u hřbitova a do cesty k písníku. Kdyby se dal na důjezd k němu, byl by už
z poloviny vyasfaltován. Dále sdělil, že je zapotřebí se podívat a vyřešit kanál u
Fričových - na toto sdělil pan Horák, že si je vědom, že slíbil provést potah asfaltem,
ale ten se měl provádět při opravě komunikace k Růžičkovým, která se neprováděla
z důvodu nedořešených vlastnických práv
f) p. Poulová – taktéž potvrdila, že předchozí starosta obce sliboval, že cesta bude
vyasfaltována a i kdyby to měl zaplatit ze svého, tak, že to bude hotovo a dále sdělila,
že u vjezdu ke garáži je špatně řešený sklon a drhne o dlažbu podvozek auta
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g) p. Poul – sdělil, aby si obec byla vědoma toho, že k Fričovým je velice mělce veden
elektrický kabel – starosta obce dal toto vyřešit stavební komisi
h) p. Kopecký – kolik přijde cesta za hřištěm – starosta obce odpověděl,
že 1 2000 000,- Kč + další objednávky, které si obec objednala
i) p. Kopecký – zda bude proveden sjezd k rybníku – starosta obce na toto sdělil, že se
jedná o pozemek soukromý, který bude dorovnán s novou cestou a oset trávou
j) p. Pejchová – zda se u cesty ke Středovým počítá s osvětlením – starosta obce na toto
odpověděl, že předseda stavební komise p. Lipenský na toto upozornil. Starosta obce
požádal zhotovitele stavby, aby provedl položení chrániček podél cesty, a poté se bude
moci vybudovat veřejné osvětlení
k) p. Kopecký – proč se na cestě ke Středovým dělal oblouk – starosta obce na toto
sdělil, že po vytyčení hranice cesty byl zásah do hřiště a po domluvě s projektantem
došlo k úpravě projektu, vznik oblouk a volné místo na hřišti, které bude do budoucna
využito, aby mohlo ještě něco vzniknout na hřišti
l) ing. Dušek – když se provádí stavba cesty ke Středovým, zda by obec nevyhověla jeho
žádosti a neprovedla vybudován vjezdu k jeho nemovitosti – starosta obce na toto
sdělil, že obec tuto žádost eviduje
m) p. Karabinošová – na poldru mimo kachen jsou i azbestové desky a nepořádek –
starosta obce na toto sdělil, že poldr mají v nájmu rybáři, ale pouze vodní plochu a
kolem to mají myslivci – slova se ujal Ing. Dušek a sdělil, že toto oznámí předsedovi
mysliveckého sdružení a bude proveden úklid
6. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 20.00 hodin

Starosta obce:………………………….

Ověřovatelé:
Blanka Vítová: ……………………………
Petra Kacálková: ……………………………

Zapsala dne: 5. 11. 2014 Iva Černá
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