Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.7.2011 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Pejcha, Z.Dusová
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a jednání zahájil v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Revokace usnesení číslo: 3/30052011
Nájemné pro ubytovací jednotu v čp.15
Úprava rozpočtu
Schválení zvýšení nájemného v sociálních bytech
Žádost o splácení nedoplatku plynu a nájmu v sociálních bytech
Ostatní záležitosti – a) příprava dětského dne
b) nový pracovník z úřadu práce
9. Diskuze
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/11072011
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Františka
Matěnu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/11072011
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O
3. Revokace usnesení č.3/30052011 – platba nájemného z ubytovací jednotky v čp.15
Návrh usnesení č.3/11072011
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č.3/30052011
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Návrh platby v ubytovací jednotce, kdy jedna dospělá osoba včetně jednoho dítěte do
deseti let bude platit 100,- Kč na den.
Návrh usnesení č.4/11072011
Zastupitelstvo obce schvaluje ubytovací poplatek na 100 Kč / den pro dospělou osobu
včetně jednoho dítěte do 10 let
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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5. Paní účetní přečetla 2.úpravu rozpočtu, která tvoří přílohu č.1. tohoto zápisu. Tato
úprava rozpočtu je schválena se zpětnou platností k 30.6.2011
Návrh usnesení č.4/11072011
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu se zpětnou platností
k 30.6.2011
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Na základě nařízení vlády č.333/2009 Sb, v platném znění dochází s účinností od
1.7.2011 k zvýšení nájmu z původních 43,- Kč na 43,65- Kč.
Návrh usnesení č.5/11072011
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájmu v sociálních bytech od 1.7.2011 na
43,65,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se : 0
7. Obec obdržela dopis od pana Kabrleho a paní Zemanové ohledně splácení dluhu plynu
a u pana Kabrleho i o splácení nájmu v sociálních bytech. U paní Zemanové
zastupitelstvo obce nevidí problém ve splácení, jelikož dluh bude uhrazen v měsíci
červenci jak bylo uvedeno v žádosti. U pana Kabrleho je tento problém větší a
z tohoto důvodu bude pozván se svojí matkou na obecní úřad v pondělí 18.7.2011,
kde se bude tato situace řešit.
Návrh usnesení č.6/11072011
Zastupitelstvo obce schvaluje pozvání pana Kabrleho a jeho matku na obecní úřad
v pondělí 18.7.2011
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se : 0
8. Ostatní záležitosti
a) dětský den – stanoven termín na 27.8.2011, zařizuje předseda kulturní
komise pan Modrý Václav
b) pracovník od úřadu práce – od 12.7.2011 nastoupí pracovník na veřejně
prospěšné práce z úřadu. Na tohoto pracovníka obec obdrží dotaci od úřadu
práce v částce 10 000,-Kč měsíčně. Tento pracovník bude provádět sekání
a úklid po obci dle dispozic starosty.

9. Diskuze
a) Pan Lelek – dotaz č.1. ohledně nového územního plánu, zda při tvorbě bude
muset osobně žádat o změny – starosta odpověděl, že s každým majitelem
nemovitosti bude zpracovatel územního plánu obce jednat osobně
b) dotaz č.2 – ohledně úprav vjezdu u čp.79 – starosta odpověděl, že tento vjezd
je zařazen do plánu v rámci oprav cest a vjezdů po obci. V říjnu roku 2011 je
vyhlášena SZIF dotace na opravy, o kterou obec požádá a pokud bude dotace
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obci přidělena bude tento problém vyřešen včas. Pokud obec dotaci neobdrží,
zastupitelstvo obce rozhodne, jaké vjezdy jsou v havarijním stavu a ty budou
opraveny z vlastních prostředků obce.
c) pan Matěna – požádat fotbalisty, aby si udělali brigádu a posekli přiléhající
pozemky k hřišti – místostarosta (jednatel TJ Sokol) odpověděl, že toto je
uvedeno ve smlouvě o poskytnuti dotace a uvedené pozemky budou v nejbližší
době posekány
d) Pan Vozár – před měsícem si podal žádost o oplocení a odkup pozemku, do
dnešního dne nepřišlo žádné vyjádření - starosta odpověděl, že obec
neobdržela od Geodézie Východní Čechy žádné potřebné dokumenty k těmto
pozemkům, tudíž nemohla jeho žádosti prozatím vyhovět
e) Paní Kopecká – dotaz k úpravě rozpočtu - kurzovné ztráty – odpovězeno paní
účetní, že kurzové ztráty představují kurzové rozdíly vznikající z přepočtu cizí
měny
10. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil v 19. 41
hodin

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová …………………….
František Matěna …………………….

Zápis vyhotovila 12.7.2011 Iva Černá
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