Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 19.3.2012 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 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 je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Revokace usnesení č.3/09022012
4. Schválení nájemce o sociální byt 15/2
5. Žádost o výstavbu příjezdové cesty p.Špás
6. Schválení dvoudenního školení strojníků – 2 členové SDH Sendražice
7. Úprava rozpočtu
8. Informace ohledně vytyčení pozemku p.Darius
9. žádost o prominutí úroku z prodlení p.Svobodová
10. Schválení delegáta na valnou hromadu VAK
11. Informace o úpravě zeleně kolem místního hřbitova a kostela
12. Žádost o materiálovou výpomoc na úpravu obecního příkopu – manželé Korešovi
13. Nabídka ing.Krtičky
14. Žádost o pronájem bytu čp.1
15. Diskuze
16. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/19032012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Františka Matěnu a ing.Luboše
Hrubého. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/19032012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Revokace usnesení č.3/09022012 – schválená nájemkyně zrušila žádost o sociální
byt 15/2
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Návrh usnesení č.3/19032012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje revokaci usnesení č.3/09022012
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Schválení nájemce o sociální byt 15/2
Na základě vyvěšeného záměru o pronájem sociálního bytu 15/2 obec obdržela dvě
žádosti od paní Burdové a od paní Havrdové. Paní Havrdová nedoložila do
dnešního dne potřebné dokumenty, tudíž nesplnila podmínky, dle kterých může
být byt přidělen. Paní Burdová splňuje podmínky pro přidělení bytu. Starosta dal
hlasovat o paní Burdové
Návrh usnesení č.4/19032012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemkyni sociálního bytu paní
Burdovou
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se: 1
5. Obec obdržela žádost od pana Špáse Stanislava mladšího, v níž žádá o vybudování
pozemní komunikace ke stavební parcele 92 /1 a vybudování veřejného osvětlení.
Zastupitelé obce na tuto žádost reagují takto, žádost je zařazena do projektu na
opravu obecních cest a vjezdů, který se v současné době zpracovává. Dle možných
finančních prostředků bude vybudována příjezdová komunikace.
6. SDH Sendražice si podali žádost o dvoudenní školení strojníků. Obec proplatí
veškeré náklady, které se tohoto týkají včetně refundace mzdy.
Návrh usnesení č.5/19032012
Zastupitelstvo obce schvaluje dvoudenní školení strojníků
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:
7. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.6/19032012
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:
8. Minulý týden proběhlo vytyčení hranic pozemku pana Dariuse. Jedná se o
pozemek před Šolcovými. Za obec se toho zúčastnil pan Matěna, který za obec
nesouhlasil s vytyčením hranice, jelikož cesta, která zde je původní, není možné,
aby vedla pod okny Šolcovým. Tato parcela byla již zaměřena před několika lety,
ale vycházeli pravděpodobně z bodu uprostřed potoka, který v minulosti byl široký
asi 1 metr a nyní je asi 6 metrů. Obci nabízel ing Pištora ( geodet), že by tuto
záležitost vyřešil za 15 000,- Kč. Obec na toto nepřistoupila a bude dále
pokračovat v jednání na právním oddělení katastrálního úřadu, popřípadě
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s ředitelem pozemkového úřadu, jelikož se nejedná o první případ takového
typu v obci.
9. Obec obdržela žádost o prominutí úroků z prodlení od paní Aleny Svobodové,
bytem Sendražice 15/5. Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo s tím, že pokud
nebude dlužná částka za nájemné a služby s tím spojené uhrazena do 31.3.2012 jak
bylo uvedeno v dopise, je možné na dalším jednání zastupitelstva obce úroky
prominout.
10. Starosta obce seznámil přítomné s dopisem od firmy VaK Hradec Králové –
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat 13.6.2012. Na tuto valnou
hromadu je nutné mít jmenovaného delegáta. Byl navržen pan Horák Václav
Návrh usnesení č.7/19032012
Zastupitelstvo obce jmenuje delegáta na valnou hromadu pana Václava Horáka
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se: 1
11. Starosta obce seznámil přítomné s úpravou zeleně kolem místního hřbitova a
kostela. Je nutno provést tyto úpravy: prořez lípy, zasadit stromky, pokácet břízu u
kostela – obec na toto provede poptávkové řízení a vybere firmu
12. Obec obdržela žádost od manželů Korešových na materiálovou výpomoc při
opravě obecního příkopu, kterou by provedli svépomoci. Starosta se zde byl
podívat, jedná se o 20 metrů žlabovek v hodnotě do 4000,- Kč
Návrh usnesení č.8/19032012
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup žlabovek do 4000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:

13. Obec obdržela od ing.Krtičky dopis ve znění, zda v letošním roce bude obec taktéž
žádat dotaci od firmy Johnson Controls jako loni na rekonstrukci dětského hřiště.
Zastupitele obce tuto žádost projednali a došli k závěru, že ing.Krtičku pozvou na
pondělí 26.3.2012 od 19.00 hodin na obecní úřad k projednání této záležitosti.
14. Obec obdržela žádost od pana Ďuriše o pronájem bytu čp.1. Obec měla vyvěšen
záměr na tento byt a přihlásil se pouze jeden žadatel. S žadatelem bude sepsána
smlouva s dobou nájmu na jeden rok. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/19032012
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemce bytu č.p.1 pana Josefa Ďuriše
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:
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15. Diskuze
Ing.Baumelt – v kontejneru u hřbitova se nacházejí pytle s obaly od plastů
p.Pejchová – na dětském hřišti je rozbité pískoviště
starosta obce poděkoval paní Pejchové za přípravu velikonočního jarmarku
16. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.25hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: František Matěna …………………….
Ing.Luboš Hrubý

…………………….

Zápis vyhotovila 20.3.2012 Iva Černá
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