Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26.6.2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , Z.Pejcha, M.Holeček, ing.Josef Frizel, Z.Dusová,
F.Matěna,
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 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení rekonstrukce cesty za hřištěm
Schválení výběrové komise na rekonstrukci cesty za hřištěm
Schválení dodavatele na opravu komína v hostinci
Schválení příspěvku na vjezd u pana Karabinoše
Diskuze
Závěr

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/26062014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a pana Františka
Matěnu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/26062014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a
pana Františka Matěnu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Starosta obce informoval přítomné ohledně rekonstrukce cesty za hřištěm. Na základě
provedené finanční analýzy, by obec na toto měla mít finanční prostředky.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje tyto podmínky a to, že akce bude placena ve třech
splátkách, kdy poslední bude v březnu roku 2015 a další podmínkou je to, že
vybudovaná cesta bude sloužit pouze pro automobily do 3,5t. Cesta bude osazena
dopravním značením z obou stran. Pokud bude majitel nemovitosti chtít použít tuto
cestu pro vícetonážní auto, bude muset žádat o souhlas na obecním úřadě. Pokud tak
neučiní bude mu vyměřena sankce.
Návrh usnesení č.3/26062014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rekonstrukci cesty za hřištěm s těmito
podmínkami: akce bude placena ve třech splátkách, kdy poslední bude v březnu roku
2015 a další podmínkou je to, že vybudovaná cesta bude sloužit pouze pro automobily
do 3,5t a bude osazena tímto dopravním značením z obou stran. Pokud bude majitel
nemovitosti chtít použít tuto cestu pro vícetonážní auto, bude muset žádat o souhlas na
obecním úřadě. Pokud tak neučiní, budou vyměřeny sankce.
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 1 Zdrželo se: 2
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4. Starosta obce navrhl výběrovou komisi v tomto složení p. Matěna, ing.Frízel,
p.Pejcha, p.Vítová, p.Černá a ing.Vašata
Návrh usnesení č.4/26062014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje výběrovou komisi na akci cesta za hřištěm p.
Matěna, ing.Frízel, p.Pejcha, p.Vítová, p.Černá a ing.Vašata
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Na posledním jednání zastupitelstva obce byla schválena firma na opravu komína
v místním hostinci. Zastupitelstvo obce schválilo firmu Staskom, s tím, že starosta
obce bude ještě projednávat nějaké připomínky. Na základě jednání došlo ke snížení
ceny do 49000,- Kč,včetně revize.
Návrh usnesení č.5 /26062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu Staskom na opravu komína v obecním
hostinci a to do výše 49000,- Kč včetně revize.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Na základě neprovedeného zhotovení vjezdu v roce 2013 od obce si podal žádost o
dodělání vjezdu pan Karabinoš. V roce 2013 obec zde provedla odbagrování zeminy a
zjistilo se, že pozemek je majetkem silnic nikoliv obce. Po oslovení starostou obce
silnice nechtěli o tomto pozemku jednat, jelikož se jednalo o pozemek, který nebyl
účelným, jelikož se zde nenachází žádná stavba. Pan Karabinoš si sám obešel potřebné
instituce, kde předložil stavební dokumentaci a vše si zajisti. Obci nabídl spolupráci,
že veškeré stavební práce si zajistí sám a obec se bude podílet pouze na úhradě
vrchního betonu. Obec mu příslíbila, že po předložení faktury, náklady na zhotovení
betonu uhradí. Starosta obce dal hlasovat o proplacení faktury ve výši 11432,- Kč.
Návrh usnesení č.6/26062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje proplacení faktury panu Karabinošovi ve
výši 11432,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Diskuze
a) Ing.Frizel – cesta je stále vedena na 3,5 tuny a je ze zámkové dlažby. Pokud by
tato cesta měla sloužit pro výstavbu nad hřištěm, navrhuje udělat cestu asfaltovou
– starosta obce sdělil, že příjezdová cesta pro stavební činnost je naplánována od
Nedělišť
b) p.Holeček – cestu za hřištěm navrhuje udělat pouze pod Středovi – místostarosta
sdělil, že projekt a stavební povolení je na celou cestu
c) starosta obce informoval, že obec provedla nátěr nad ložnicí obecního bytu
asfaltem.
d) Dále bylo jednáno ohledně lepenky, která má být použita na střechu nad
kadeřnictvím – lepenky se prodávají dle zátěže. Pokud se jedná o vrchní lepenku a
ne zátěžovou, musí být 4mm silná. Cena se pohybuje v rozmezí 980 – 1080 Kč,/balík
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e) ing. Frízel – na kdy je naplánováno malování v hostinci – starosta odpověděl, že až
po opravě komínů. Dále upozornil na to, že je možné, že se zde budou muset
provést i práce zednické a dále upozornil na to, aby obec vyřešila staré židle a
kulečník v hostinci
8. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 19.45. hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: pan Milan Holeček …………………….
pan František Matěna …………………….



Zápis vyhotovila 26.6.2014 Iva Černá
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