Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 17.2.2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , F.Matěna, Z.Pejcha, M.Holeček, Z.Dusová,
ing.Josef Frizel
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin.
Starosta obce sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení změny dodavatel elektrické energie a plynu
Schválení příspěvku na knihovnu HK
Schválení podání žádosti o dotaci Johncon controls
Podání žádosti o veřejněprospěšné práce na rok 2014
Ostatní záležitosti – informace a) rozpočet mikroregionu 1866
b) kolaudace obecních cest
c) pozvánka na seminář
d) pozvánka k projednání ÚPO Sendaržice
e) projednání nového ÚPO Neděliště
f) informace ohledně cesty u Fričových
8. Diskuze
9. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/17022014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana ing.Josefa
Frizela. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/17022014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a
pana ing.Josefa Frízela
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Starosta obce seznámil přítomné s informacemi od Obecně Prospěšné Společnosti,
která obcím nabízí levnější energii a plyn. Pro naši obec to bude znamenat úsporu
finančních prostředků jak v plynu, tak v elektřině. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.3/17022014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje změnu dodavatele elektrické energie a plynu
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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4. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí od knihovny Hradec Králové, která žádá o
příspěvek na knihovnu. Starosta obce podal návrh 2000, Kč, o kterém dal hlasovat
Návrh usnesení č.4 /17022014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje výši příspěvku 2000,- Kč na rok 2014 pro
knihovnu Hradec Králové
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se:
5. Starosta obce seznámil přítomné s možností dotace prostřednictvím Johnson Controls,
která by byla využita na opravu dětského hřiště. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.5/17022014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti od firmy Johnson Controls
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Starosta obce seznámil přítomné s možností podání žádosti o dva pracovníky z úřadu
práce na rok 2014. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/17022014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o dva pracovníky
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem mikroregionu 1866
b) Starosta obce informoval přítomné, že dne 21. 2. 2014 proběhne kolaudace
rekonstruovaných cest v obci, starosta obce požádal předsedu stavební komise
pana Františka Matěnu, aby se zúčastnil kolaudace
c) starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela pozvánku na seminář
prevence na živelné pohromy v obcích, účastní se starosta obce a pan Matěna dne
6. 3. 2014
d) Starosta obce informoval, že bude projednán nový územní plán obce před jeho
schválením
e) starosta obce informoval přítomné, aby se obec vyjádřila k projednávání územního
plánu obce Neděliště
f) starosta obce seznámil přítomné s tím, že pan Dunko koupil pozemky od pana
Tomáška a pan Dunko k těmto pozemkům nemá přístupovou cestu
8. Diskuze
p.Hrubý – dořešit vytyčení cesty mezi panem Krušinou a panem Bednářem
9. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 19.58 hod.
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Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová …………………….
ing.Josef Frízel …………………….



Zápis vyhotovila 17.2.2014 Iva Černá
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