Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 9.8.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, V.Modrý, ing.Dušková, Z.Dusová, F.Matěna, Z.Pejcha
Omluven: ing.Bäumelt,
Hosté: dle prezenční listiny
___________________________________________________________________________
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) řešení bytu v čp.1
5) řešení smlouvy VPP (úřad práce)
6) schválení smlouvy o nájmu obecních pozemků
7) řešení alarmu na OÚ
8) informace o sociálních bytech a projednání organizačních záležitostí
9) ostatní záležitosti
10) usnesení
11) závěr
___________________________________________________________________________
1) Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19 hodin, dále seznámil s programem a
dal hlasovat o jeho schválení: 6 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále konstatoval, že
všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni.
2) Navržení a schválení ověřovatele zápisu – V Modrý, Z.Pejcha. 6– pro, 0 – proti,
0 – se zdrželo.
3) Navržení a schválení návrhové komise – ing.Dušková, Z.Dusová. 6– pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
4) Na základě podané výpovědi manželů Sazamových ze dne 26.4.2010 byl obecní byt
předán obci dne 31.7.2010. Po prohlídce bytu bylo zjištěno, že bude nutná výměna
oken. Obec nyní nemá finanční prostředky na jejich výměnu, proto bude byt pronajat
na dobu určitou, a to do 30.6.2011. Podmínky pronájmu budou zveřejněny na úřední
desce.
5) Obec obdržela od Úřadu práce v Hradci Králové dopis, ve kterém nám sdělují, že nám
bude vypovězena stávající dohoda č.CZ.1.04/2.1.00/03.00001-VPP, kterou obec
podepsala dne 1.3.2010 a v ní se zavazuje, že vytvoří v rámci VPP dvě pracovní místa
na dobu od 1.3.2010 do 30.11.2010. Důvodem vypovězení je, že finanční prostředky
z národního individuálního projektu končí k 31.10.2010. Obec se bude snažit dále
jednat s úřadem práce, aby našel náhradní řešení (finanční prostředky na měsíc
listopad), jelikož obec nemá finanční prostředky na vyplacení těchto dvou pracovníků
v uvedeném měsíci.
6) Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu obecních pozemků se přihlásil jeden
zájemce – pan Václav Horák. Byla přečtena nájemní smlouva – ZO souhlasí – 6 – pro,
0 – proti, 0 – se zdrželo.
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7) Alarm obecního úřadu je napojen na uvolněný byt. Nový se dělat nebude a bude to
spojeno s novým nájemcem, který bude mít povinnost toto hlídat.
8) Informace o sociálních bytech – elektřina je hotová, malíři-drobné dodělávky,
instalatéři+topenáři – skoro hotové, zednické práce – nedodělky na protipožárních
dveřích.
9) Ostatní záležitosti.
a. ing. Dušková byla požádána, aby na příští jednání donesla k nahlédnutí kroniku
b. voda u Drahotských - teče do dvora, prý z důvodu zdvižené silnice.
K posouzení komise ve složení F. Matěna, V.Modrý, Z.Pejcha, V.Horák
c. pan Hlavatý – připomínka kanalizace od Kazybory není dokončena, je potřeba
udělat jímka (naproti Khunově stodole). Komise z bodu c) posoudí také tuto
situaci
d. informace – u hostince byly opraveny schody, pan Modrý poděkoval, ale
bohužel z nich teče voda do lokálu. Též posoudí komise.
e. Pan Modrý – připomínka k dopravní značce na cestě K Dolinám – zákaz
vjezdu, vjezd povolen pouze vlastníkům a uživatelům pozemků. Značku
umístil zhotovitel cesty – Pozemkový úřad, který tuto akci financoval
(2 mil Kč)
f. Informace o sendražické sportovní slavnosti – přečten program
g. Pan Modrý – v únoru byl schválen příspěvek na elektřinu podnikateli –obecní
hostinec a nebyl doposud vyplacen. Jelikož podnikatel do dnešního
nepředložil fakturu ani doklad o proplacení nemohl být příspěvek vyplacen. Až
toto předloží bude příspěvek vyplacen.
h. Pan Khun – stížnost na úklid prostor od autobusové točny pod Kazyboru, bude
provedena náprava
i. Pan Pejcha – požární nádrž, proč není vyčištěna, hasiči ji měli vyčistit, ale
nevyhovoval termín
j. Pan Modrý – poškozena střecha na fotbalových kabinách – zátéká
k. Paní Kopecká – stížnost – když se seče tráva zůstává na chodníku a silnici –
může zacpat kanál – bude zjednána náprava dále dotaz na to, kolik bude
měsíční přínos do obce z nájmu sociálních bytů – zatím není spočítáno jak to
bude se zahradou u čp.15 – 1.zahrada společná, druhá může být vy\užita na
chov drobných hospodářských zvířat
10) Návrhová komise přednesla souhrn Usnesení č.08092010:
ZO schválilo:
1. Program jednání
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2. Ověřovatele zápisu
3. Návrhovou komisi
4. Smlouvu na pronájem obecních pozemků

11) Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.50 hodin.

Václav Horák, starosta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pejcha ......................................................................
Václav Modrý .........................................................................

Zápis vyhotovil: Iva Černá 9.8.2010
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