Zápis je upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 2.9.2013 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , Z.Pejcha, Z. Dusová, ing.F.Krtička, F.Matěna,
M.Holeček
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. OZV č.2/2013, kterou se ruší OZV č.1/2013
4. Revokace usnesení č.9/15072013 ze dne 15.7.2013
5. Neinvestiční náklady na MŠ Hořiněves
6. Neinvestiční náklady na ZŠ Hořiněves
7. Prodloužení nájmu v čp.1
8. Úprava rozpočtu
9. Žádost o ukončení nájmu v sociálním bytě
10. Žádost o příspěvek na novou služebnu policie
11. Žádost o pronájem pozemku
12. Žádost o pronájem sociálního bytu 15/6
13. Ostatní záležitosti
14. Diskuze
15. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a
pana Františka Matěnu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Paní Vítová seznámila přítomné s tím, že zastupitelstvo obce dne 15.7.2013 vydalo
obecně závaznou vyhlášku č.1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Ministerstvo vnitra ,
odbor dozoru a kontroly veřejné správy tuto vyhlášku napadlo, s tím, že OZV není
v souladu se zákonem. Obci byla poskytnuta metodická pomoc za účelem projednání
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zjištěných nezákonností v OZV č.1/2013.Obec navštívila pracovnice z ministerstva
vnitra paní Jansová, která vysvětlila jak je možné chyby odstranit a pomohla
s vytvořením nové OZV č.2/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2013,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2011,o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. S touto vyhláškou bylo seznámeno zastupitelstvo obce a
starosta dal hlasovat o jejím schválení.
Návrh usnesení č.3/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice vydává OZV č.2/2013, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č.1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2011,o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Revokace usnesení č.9/15072013 – příspěvek na neinvestiční náklady MŠ a ZŠ
Hoříněves
Návrh usnesení č.4/02092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje revokaci usnesení č.9/15072013
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Obec obdržela fakturu na neinvestiční náklady MŠ Hořiněves za období roku 8/1212/2012 ve výši 8 872,- Kč. Starosta dal hlasovat o úhradě neinvestičních nákladů.
Návrh usnesení č.5/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje neinvestiční náklady na MŠ Hořiněves ve
výši 8 872,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Obec obdržela fakturu na neinvestiční náklady ZŠ Hoříněves za období roku 8 –
12/2012 ve výši 13 008,- Kč. Obec má sjednanou smlouvu se spádovostí s obcí
Předměřice – obec splnila zákonnou povinnost. Přispívá na Základní školu Předměřice
a tím zajišťuje povinnou školní docházku, dětem, které v obci mají trvalé bydliště.
Starosta obce dal hlasovat o neposkytnutí příspěvku
Návrh usnesení č.6/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje neposkytnutí příspěvku na ZŠ Hoříněves ve
výši 13008,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Obec obdržela žádost od xxxxxxx ohledně prodloužení nájmu v bytě čp.1. Starosta
seznámil přítomné, že nájemní smlouva bude prodloužena o jeden rok, a to do
31.srpna 2014 a dal o tom hlasovat
Návrh usnesení č.7/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy xxxxx od
1.9.2013 do 31.8.2014
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se:
8. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu , která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení č.8/02092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
9. Obec obdržela výpověď nájmu sociálního bytu od xxxxx, a to dohodou k 5.9.2013.
Starosta obce na toto sdělil, že obec na tuto výpověď přistoupí s tím, že dne 5.9.2013
bude byt předán v takovém stavu v jakém byl a k tomuto bytu nebude vázán žádný
dluh za energii,plyn a vodu. Pokud zde nějaký dluh vznikne, obec bude postupovat dle
občanského zákoníku, a to výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou. Starosta dal o
tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/02092013
Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi dohodou xxxxx s tím, že k 5.9.2013
bude provedena veškerá úhrada za nájem a služby s tím spojené.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
10. Obec obdržela žádost od starosty Města Smiřice o poskytnutí příspěvku na
rekonstrukci nemovitosti pro účel umístění obvodního oddělení Policie ČR. Jedná se o
příspěvek v minimální výši 20 000,- Kč. Starosta na toto sdělil přítomným, že obec
nemá dostatek finančních prostředků, a proto navrhuje příspěvek neposkytnout
Návrh usnesení č.10/02092013
Zastupitelstvo obce souhlasí neposkytnout příspěvek v minimální výši 20 000,- Kč
z důvodu nedostatku finančních prostředků
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Obec obdržela žádost od xxxxx ohledně pronájmu části pozemku pč.1145 – podél
cesty u poldru. Pronájem by se měl týkat toho, že zde bude umístěný vak, ve kterém
bude uskladněna kukuřice. Byl vznesen dotaz, zda to nebude pachem obtěžovat okolí bylo sděleno, že ne. Poté dal starosta hlasovat o návrhu vyvěsit záměr na pronájem.
Návrh usnesení č.11/02092013
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru na pronájem části pozemku pč.1145
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
12. Obec obdržela žádost na pronájem sociálního bytu 15/6 od xxxxx a xxxx. Paní xxxxx
nedodala veškeré potřebné dokumenty, které jsou potřeba k přidělení sociálního bytu.
xxxxx veškeré dokumenty dodal a splňuje kritéria pro přidělení sociálního bytu.
Starosta obce dal hlasovat o pronájmu sociálního bytu xxxxx.
Návrh usnesení č.12/02092013
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem sociálního bytu č.15/6 xxxxx a dále pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy, která bude od 5.9.2013 do 5.9.2014
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
13. Ostatní záležitosti
a) informace ohledně dětského dne, obec se pokoušela udělat dětský den přes kulturní
komisi, což se nepovedlo a tudíž obec oslovila SDH, kteří si dětský den udělají ve
vlastní režii. Konání má být dne7.9.2013
Dotazy :
3

Ing.Krtička – předseda kulturní komise sdělil, že kulturní komise má v současné době
0 členů. On jako předseda, chtěl spojit dětský den s obcí Neděliště, ale zastupitelé
obce mu tento nápad zamítli.
xxxxx – ing.Krtička , jako předseda kulturní komise by se měl podílet na organizaci
dětského dne – ing.Krtička na toto sdělil, že on sám se podílet na organizaci dětského
dne nebude
xxxxx – dotaz na ing.Krtičku ohledně dětského dne v Nedělištích, zda by byl
vypraven autobus a zda by se ing.Krtička podílel na přípravě dětského dne
v Nedělištích – ing.Krtička na toto sdělil, že nevidí problém ohledně uskutečnění
v Nedělištích, jelikož jsme jako spádová obec s mateřskou školkou a na přípravě by se
podílel ohledně organizování soutěží
xxxxx – kde jsou členové kulturní komise – ing.Krtička odpověděl, že neví
xxxxx – lidi znají program jednání ZO a mohou se dostavit
b) Práce na obecních cestách – dnes od Matexu obec navštívil stavbyvedoucí pan
Procházka a od zítra se začíná budovat ulice k Dančukovým. Dále by se měl opravovat
kopeček u Lášových , kde vznikl problém s tím, že projektantem byl kopeček navržen
z asfaltu a nyní firma Matex má obavy, že se zde nedostane finisher a tento kopeček se
bude muset udělat ze zámkové dlažby.
c) pronájem obecního obchodu – starosta sdělil přítomným, že obec obdržela nabídky od
3 zájemců. O nájemci bude rozhodnuto ve čtvrtek 5.9.2013
d) pronájem hostince – starosta informoval přítomné, že záměr na pronájem je
prodloužen do 20.9.2013

14. Diskuze
xxxxx – dne 7.9.2013 se má konat dětský den a do dnešního dne, nikdo nesdělil, zda
má zajistit stánek na hřišti. – starosta obce na toto sdělil, že se spojí s organizátory a
dají mu zítra vědět
xxxxx – dne 2.11.2013 se má konat hon a zda do této doby bude vybrán a hlavně
zprovozněn obecní hostinec – starosta obce na toto sdělil, že mohou s tímto počítat a
hon se uskuteční. Nový nájemce hostince to dostane do podmínky
xxxxx- zda je možné znát uchazeče o obecní obchod – odpovězeno firma
Hruška,p.Podlipná,p.Ferbasová
p.Holeček- jako předseda pořádkové komise obdržel stížnost xxxxx na obrubníky a
uzávěr vody před jeho nemovitostí. Asi před rokem toto zaslal písemně na obec a do
dnešního dne neobdržel žádnou odpověď. Tímto podává obci návrh, že nechá obci
obrubníky, maltu je ochoten přivést a po obci požaduje osazení – starosta na toto
sdělil, že se jedná o úsek, ve kterém je zúžená vozovka z obou stran a není možné zde
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provést osazení obrubníku. Obec má na tento úsek zpracovanou studii, ale čeká, až se
k tomu vyjádří odbor dopravy a tento úsek bude moci být vyznačen dopravními
značkami a omezením
xxxxx – dva měsíce čeká na posekání obecní cesty směrem k písníku. Dnes u pana
xxxxx byl stavbyvedoucí s firmy Matex, která bude odvážet do písníku vyhutněný
materiál z cesty od Dančukových. xxxxx stavbyvedoucímu sdělil, že tato cesta není
průjezdná a že záleží na obci, kdy tuto cestu zpřístupní
15. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.20 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová

…………………….

František Matěna …………………….

Zápis vyhotovila 2.9.2013 Iva Černá
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