Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26.4.2010 na
obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing.Bäumelt, V.Modrý, F.Matěna, ing.Dušková, Z.Dusová
Omluven: Z.Pejcha
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) zrušení účtů u GE Money Bank
5) schválení předfinancování žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovního areálu
6) informace o rekonstrukci bývalé školky
7) upřesnění pálení čarodějnic
8) výpověď z nájmu - Sazamovi
9) usnesení
10) 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 dvou ověřovatelů – F.Matěna, V.Modrý. 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) Paní účetní Černá přednesla návrh na zrušení běžného a spořícího účtu u GE Money
Bank z důvodu vyčerpání financí na dotace . Finance budou převedeny na účet obce u
Komerční banky. ZO souhlasí 6 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
5) Návrh na schválení předfinancování dotace na rekonstrukci sportovního areálu
Sendražice – regenerace plochy hřiště, výstavba skladu na zahradní techniku,
vybudování chodníku k bezbariérovému WC, pořízení 17 ks laviček. ZO schválilo 6 –
pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo
6) Stavební práce pokračují podle plánu. Dnešním dnem začala výměna oken. Nyní je
jednáno o pomoci ze strany Probační a mediační služby na výkop pro přívod vody na
hřbitov. Starosta podal návrh na odsouhlasení vybudování přívodu vody z objektu
školky na hřbitov. ZO odsouhlasilo 6 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
7) Zajištění průběhu pálení čarodějnic. Bude zajištěno občerstvení jako každoročně.
8) Obec obdržela dne 26.4.2010 výpověď manželů Sazamových z obecního bytu v čp.1.
Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 1.5.2010. ZO souhlasí s touto výpovědí – 6 –
pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
9) Návrhová komise přečetla souhrn Usnesení č.04262010:
ZO schválilo:
1.
2.
3.
4.

Program jednání
ověřovatele zápisu
návrhovou komisi
zrušení běžného a spořícího účtu u GE Money Bank
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5. předfinancování žádosti dotace na rekonstrukci sportovního areálu
6. vybudování přívodu vody na hřbitov
7. podanou výpověď manželů Sazamových z obecního bytu
10) Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.15 hodin

Václav Horák, starosta

Ověřovatelé zápisu: František Matěna
Václav Modrý

…………………………………………
…………………………………………

Zápis vyhotovil 26.4.2010 ing.Karel Bäumelt
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