Zápis je upraven podle zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 2. 4. 2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý, Z.Pejcha, M.Holeček, ing.Josef Frizel
Omluven: F.Matěna, Z.Dusová
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 5 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Žádost xxxx
Schválení žádosti o sociální byt č.15/3
Schválení rozpočtového opatření č. 2
Žádost o ukončení pronájmu pozemku xxxx
Ostatní záležitosti a) projednání žádosti pan Karabinoš
b) práce na přípravě výběrového řízení
c) střechy na obecních nemovitostech
8. Diskuze
9. Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02042014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a pana Zdeňka Pejchu
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/02042014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a
pana Zdeňka Pejchu
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Obec obdržela žádost od xxxx na vybudování zpevněné plochy před nemovitosti čp.
25 na vlastní náklady za účelem parkování dvou osobních aut. Zastupitele obce se byli
podívat na místě a zkonstatovali, že obec vyzve sousedy a tato žádost bude řešena na
místě. Za obec v komisi je pan Matěna, ing.Frízel a ing.Vašata.
4. Obec obdržela žádost na pronájem sociálního bytu 15/3 od pana xxxx. Výše uvedený
splňuje podmínky pro přidělení sociálního bytu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 3 /02042014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce sociálního bytu xxxx a dále
pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy
1

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Účetní obce přečetla rozpočtové opatření č. 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č. 4 /02042014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Obec obdržela žádost od xxxx o ukončení pronájmu pozemku p. č.90/2 – zahrada za
obchodem. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.5/02042014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ukončení nájemní smlouvy s xxxx, a to od
1. 4. 2014
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Ostatní záležitosti
a) žádost xxxx na příspěvek vybudování vjezdu k parcele p. č. 1317/1- zastupitele
obce se shodli, že přispějí, ale za předpokladu, že xxxx předloží projekt a zároveň
rozpočet na tento příjezd
b) starosta obce informoval na pracích, které se připravují k zadání výběrového řízení
na výběr dodavatele na akci cesta za hřištěm. Dále sdělil, že obec neobdržela na
tuto akci dotaci a bude toto financovat z vlastních zdrojů
c) na základě upozornění od nájemce bytu xxxx, že jí zatéká do bytu, předseda
stavební komise p. Matěna provedl kontrolu střechy a bylo zjištěno, že střecha je
ve špatném stavu a je potřeba provést nátěr, dále byla proveden kontrola střechy
nad kadeřnictvím a také zde je lepenka v havarijním stavu a je potřeba položit
novou
8. Diskuze
a) p. Kuhn – když obec vybuduje cestu za hřištěm k pozemkům ing. Krtičky, zda je
od něho potvrzeno, že se v brzké době začne stavět slibovaných 25 domů, aby se
obci tato investice na daních vrátila – starosta obce odpověděl, že tato cesta bude
sloužit i jako příjezdová cesta ke Středovým, na hřiště a dále jako parkoviště
b) p. Dunko – oslovit správu a údržbu silnic, aby vyčistila roští, které je na obou
příkopech při příjezdu do obce od Trotiny
c) p.Kopecký – když obec bude jednat se správou a údržbou silnic nahlásit jim, že
cesta do Nedělišť v úseku u ořechů je zúžena a sotva se tam vyhnou osobní auta
d) ing.Frízel – v době uzavírky, která se bude týkat vybudování odbočovacího pruhu,
by bylo zapotřebí umístit dopravní značku do Hořiněvsi, se zákazem vjezdu
nákladních automobilů do naší obce. Tato nákladní doprava, aby byla svedena přes
Máslojedy a Neděliště a pak na HK. Obec v současné době nemá zatím papírově
potvrzenou uzavírku, a jelikož není účastníkem stavby, je možné, že nám toto ani
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oznámeno nebude. Ing.Frízel doporučil, aby se starosta obce obrátil na starostu
obce Lochenice a toto mu sdělil, jelikož stavba je na katastrálním území Lochenic
e) Ing. Dušek – paní Ungerová si nechala vytyčit pozemek a nové hranice zasahují do
obecní silnice. V současné době pokud jede traktor do cesty k písníku jezdí po
cizím pozemku. Pokud se bude stavět poldr za Šolcovými, nezůstane zde
průjezdná šíře komunikace, jak má být - starosta obce na toto odpověděl, že obec
neobdržela žádný dopis, aby se jako soused zúčastnila vytyčení hranic pozemku,
bude toto řešit s paní Ungerovou

9. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20. hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Milan Holeček …………………….
Zdeněk Pejcha ………………….



Zápis vyhotovila 2. 4. 2014 Iva Černá
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