Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 30.9.2013 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , F.Matěna, ing.F.Krtička, Z.Pejcha
Omluven: M.Holeček, Z.Dusová
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 5 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 nájemní smlouvy obecního obchod
Schválení nájemní smlouvy v obecním hostinci
Schválení pronájmu pozemku
Schválení směny pozemku
Diskuze
Závěr

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/30092013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana ing.Luboše Hrubého a pana Zdeňka
Pejchu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/30092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana ing.Luboše Hrubého
pana Zdeňka Pejchu
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Místostarosta obce seznámil přítomné s obsahem nájemní smlouvy mezi obcí
Sendražice a mezi paní Lenkou Podlipnou (budoucí nájemce obecního obchodu).
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a cena nájmu je stanovena ve výši 100,- Kč za
měsíc. Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/30092013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Sendražice a
paní Lenkou Podlipnou za cenu 100,- Kč/měsíc a zároveň pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: O
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4. Místostarosta obce seznámil přítomné s obsahem nájemní smlouvy mezi obcí
Sendražice a mezi paní Jitkou Pejchovou ( budoucí nájemce obecního hostince).
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a cena nájmu je stanovena ve výši 100,- Kč za
měsíc. Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/30092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Sendražice a
paní Jitkou Pejchovou výši 100,- Kč/ měsíc a dále pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Na základě vyvěšeného záměru o pronájem části pozemku se přihlásila xxxxxxx.
Cena pronájmu se bude odvíjet od skutečného zaměření v ceně 1500,- Kč/ha.
Smlouva bude uzavřena na jeden rok.
Návrh usnesení č.5/30092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Sendražice a
xxxx v ceně 1500,- Kč/ha a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Na základě vyvěšeného záměru na směnu pozemku p.č.351/2 o výměře 1319m2, který
je oddělen z pozemku p.č.351 v K./.Horní Neděliště – vlastnictví obce Sendražice za
pozemek p.č.1277/2 o výměře 1323m2 , který je oddělen z pozemku p.č.1277
v k.ú.Sendražice – vlastník ing.Hrdličková. Na tut o směnu se přihlásila
inh.Hrdličková. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/30092013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje směnu pozemku mezi obcí Sendražice a
paní ing.Hrdličkovou. Obec smění pozemek p.č. 351/2 o výměře 1319m2 v k.ú.Horní
Neděliště za pozemek p.č.1277/2 o výměře 1323 m2 v k.ú.Sendražice. Směna
pozemku bude provedena bez dalších doplatků. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
7. Diskuze
a) starosta obce sdělil, že na minulém jednání bylo schváleno zakoupení kontejnerů
na psí exkrementy.Na základě projednání o umístění se zastupitelé dohodli
kontejnery umístit takto: jeden na pozemek naproti obecnímu hostinci a druhý
k parčíku u fotbalového hřiště
b) starosta obce podal informaci - od 7.10.2013 do 7.12.2013 bude uzavřena cesta
ze Sendražic na státní silnici. Důvodem je vybudování odbočovacího pruhu. Dle
informací z úseku ŘSD se musí po zahájení zemních prací přizvat archeologové a
pokud něco najdou je možné, že stavba může být z tohoto důvodu přerušena a
dostavba se oddálí i do příštího roku
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c) ing.Krtička – požádal nájemce obecního hostince, aby po ukončení své činnosti
ponechal vybavení, které bylo dodáno do hostince, nechat v hostinci jedná se o
držáky atd.- p.Modrý odpověděl, že to nechá
d) starosta obce – podal informaci ohledně pracích po obci, běží dle harmonogramu
14 dní je pauza a poté se začne dělat kopeček u Lášů
e) ing.Hrubý – aby obec opět objednala kominíka
8. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 19.40 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: ing.Luboš Hrubý
Zdeněk Pejcha

…………………….
…………………….

Zápis vyhotovila 30.9.2013 Iva Černá
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