Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26. 2. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Omluven: Ing. František Krtička, Bc. P. Kacálková
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení stavebního dozoru na stavbu Cesta Za Rybníky
4. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.1/2018 s firmou BAPA
5. Schválení dodavatele na opravu chodníku čekárna a hřiště
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 2 s MX TEAM Sendražice
7. Schválení změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace - extravilán obce
8. Schválení přijetí dotace na intravilán obce
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se:

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu slečnu Petru Holečkovou a pana
Stanislava Špáse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu slečnu Petru Holečkovou
a pana Stanislava Špáse.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že obec provedla poptávkové řízení na stavební
dozor Cesta Za Rybníky. Obec obdržela zpět cenové nabídky od těchto firem: firma
Ing. Miloš Straka - cenová nabídka 42 000,- Kč bez DPH, firma Prodis cenová nabíd1

ka 70 000,- Kč bez DPH a firma Prolis cenová nabídka 58 000,- Kč bez DPH. Starosta
obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.3/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje na stavební dozor Cesta Za Rybníky firmu
Ing. Miloš Straka s cenovou nabídkou 42 000,- Kč bez DPH a dále pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 1/18 ze
dne 19. 2. 2018 uzavřeným mezi obcí Sendražice a firmou BAPA, ve kterém dochází
ke změně Článku III. bodu 1, který se nahrazuje: Stavba bude předána dne 12. 3.
2018 a dokončena do 29. 6. 2018, ke změně článku VII. bodu 7, který se nahrazuje: O
postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude po celou dobu
stavby ponechán na stavbě pro TDS a ke změně článku VII bodu 14, který se
doplňuje: V rámci spolupůsobení objednavatel jmenoval TDS: Ing. Miloš Straka
telefon: 724 171 890, email: StrakaMilos@seznam.cz . Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.1/18 ze dne
19. 2. 2018 uzavřený mezi obcí Sendražice a firmou BAPA a dále pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec provedla poptávkové řízení na opravu
chodníku u autobusové zastávky a chodníku vedoucího k fotbalovému hřišti. Zpět
obec obdržela cenové nabídky od těchto firem: firma Novostav Komunikace a.s. cenová nabídka 137 856,- Kč bez DPH, firma NOVOSTAV s.r.o. cenová nabídka
131 845,- Kč bez DPH a firma BORTA cenová nabídka 128 365,- Kč bez DPH. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.5/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje na opravu chodníku u autobusové zastávky a
chodníku vedoucího k fotbalovému hřišti firmu BORTA s cenovou nabídkou 128 365,Kč bez DPH a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné s obsahem veřejnoprávní smlouvy č. 2 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a MX Teamem Sendražice, ve které je uvedeno, že obec
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poskytne z rozpočtu finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč v roce 2018, který bude
použit na startovné a pohonné hmoty. K tomuto starosta obce sdělil názor zastupitele
obce pana Ing. Krtičky, s kterým se ztotožňuje: ,,Když někdo požádá o dotaci, aby
mohl reprezentovat naši obec, měl by se chovat a jednat slušně a nešířit po sociálních
sítích na zastupitele kritiku‘‘. K tomuto bohužel ze strany MX Teamu nedochází.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2 uzavřenou mezi
obcí Sendražice a MX Teamem o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,- Kč
v roce 2018, který bude použit na startovné a pohonné hmoty, zastupitelstvo obce dále
pověřuje místostarostku obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 3

Proti: 1

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela změnové rozhodnutí o poskytnutí
dotace na extravilán obce, ve kterém dochází k úpravě výše dotace z původních
605 997,61,- Kč na 543 691,98,- Kč a dále dochází ke změně termínu pro dosažení
účelu dotace, který se mění na 31. 07. 2020, termín pro ukončení realizace Projektu
se mění na 30. 04. 2020 a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení
se mění na 31. 07. 2020. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
115D315030071, ve kterém dochází k úpravě výše dotace z původních na
543 691,98,- Kč a dále dochází ke změně termínu pro dosažení účelu dotace, který se
mění na 31. 07. 2020, termín pro ukončení realizace Projektu se mění na 30. 04. 2020
a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení se mění na 31. 07. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Starosta obce informoval přítomné s obsahem smlouvy č. 01921732 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Ve smlouvě se fond
zavazuje, že obci poskytne podporu na výsadbu zeleně v intravilánu obce ve výši
266 142,- Kč a obec použije z vlastních finančních prostředků výši 66 536,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/02262018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu č. 01921732 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky na výsadbu zeleně v intravilánu
obce ve výši 266 142,- Kč.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Diskuze
a) p. Horák – dotaz, čeho se týká dotace na výsadbu v extravilánu obce – odpovězeno p.
Lipenským, že je to dotace na výsadbu stromů na Poldru nad Koupalištěm, úvozu u
bývalé mateřské školy, cesta k nádraží, kolem fotbalového hřiště a kolem obecního
úřadu.
b) p. Horák – dotaz k šíři silnice, která se má stavět – Cesta Za Rybníky. Na minulém
jednání zastupitelstva obce bylo řečeno, že šíře silnice má být v některých místech
široká 3,5 metrů. Po této silnici se nedostane některá zemědělská technika na pole.
Bylo by zapotřebí dát na toto pozor – odpovězeno starostou obce, že nynější
zastupitelstvo realizuje dle projektu, který se vypracovával za předchozího
zastupitelstva. Nyní není možné již projekt měnit, jelikož je na něho vydané stavební
povolení a stavba je již započata.
10. Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 19.30 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Holečková …………………….
Stanislav Špás ……………………….
 Zápis vyhotovila Iva Černá 26.2.2018
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