Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 9.2.2012 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení pronájmu sociálního bytu 15/2
Schválení nájemní smlouvy na pozemky farma Horák
Schválení ukončení smlouvy na pronájem části pozemku u hřiště
Pronájem pozemku pod křížkem
Ostatní
Diskuze
Závěr

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/09022012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pan Václava
Modrého Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/09022012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu bytu v budově čp. 15/2 se přihlásila paní
Denisa Zlatníková jako jediná žadatelka o tento byt.
Návrh usnesení č.3/09022012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje paní Denisu Zlatníkovou jako nájemce
soc.bytu 15/2 od 1.3.2012
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

4. Schválení nájemní smlouvy na pronájem pozemku Farma Horák. Na základě
vybudování poldru a Cesty k Dolinám došlo ke změnám pronajatých obecních
pozemků. Na základě tohoto byla sepsána nová nájemní smlouva na pronájem těchto
obecních pozemků.
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Návrh usnesení č.4/09022012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemní smlouvu s Farmou Horák
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0

5. Starosta obce seznámil přítomné s ukončením nájemní smlouvy na část pronajatého
pozemku cesty u hřiště. Tento pozemek obec měla pronajatý z důvodu zhotovení
cesty. Jelikož obec neobdržela dotaci na tuto akci, ukončuje nájemní smlouvu k
1.1.2012.
Návrh usnesení č.5/09022012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ukončení nájemní smlouvy s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na část pronajatého pozemku u hřiště.
Výsledek hlasování : Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6. Pronájem pozemku pod křížkem u památné Lípy. Na základě vyvěšení záměru o
pronájem části pozemku p.č.773/3 se přihlásil Mikroregion obcí Památkové zóny
1866. S mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 obec uzavře nájemní smlouvu
s platností od 10.2.2012 do 31.12.2017 v ceně 1 Kč / rok.
Návrh usnesení č.6/09022012
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku Mikroregionu obcí památkové zóny
1866 a uzavření nájemní smlouvy s platností od 10.2.2012 do 31.12.2012 za 1 Kč
ročně.
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Ostatní záležitosti
Starosta obce seznámil přítomné, že dnes dostal telefonickou informaci ohledně
odprodeje pozemku pod kadeřnictvím. Tento pozemek je ve vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Odkup by měl být ve výši 70 000,- Kč.
S tímto obec nesouhlasí a starosta obce bude s touto institucí nadále jednat.

8. Diskuze:
a) Pan Motl – ohledně příjezdové cesty k rodinným domků ( v cihelně) u Firkušných
je cíp pozemků, který nesouhlasí s příjezdovou cestou – starosta odpověděl – na
OÚ byl pozván pan Valášek, který řekl starostovi, že bude provedena štěrková
cesta, dále byl na obec pozván i pan Firkušný Martin, který taktéž řekl starostovi
obce, že tento kousek pozemku na příjezdovou cestu neodprodá
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b) Paní Bäumeltová – kdy bude provedena realizace vjezdů – starosta odpověděl, že
letos budou provedeny nějaké vjezdy pravděpodobně z rozpočtu obce, jelikož
dotace se obci v současné době nedaří získat.
c) Pan Ježek – nějakým způsobem řešit volně pobíhající psi, které se v obci
v poslední době vyskytují a páchají lidem škody na domácích zvířatech

9. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 19.45 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová …………………….
Václav Modrý

…………………….

Zápis vyhotovila 9.2.2012 Iva Černá
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