Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 28. 11. 2016 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, J. Lipenský, Z. Šonová, P. Holečková, DiS.,
S. Špás
Omluven: Ing. F. Krtička
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení přijetí dotace z Ministerstva zemědělství
Schválení žádosti o prodloužení nájmu v soc. bytě,
Ostatní záležitosti
Diskuze
Závěr

1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/11282016
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Stanislava Špáse a pana Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/11282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Stanislava Špáse a
pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že obec zažádala o dotaci na odstranění sedimentu
na Poldru č. 3 Nad Koupalištěm. Obec má ústně slíbené proplacení veškerých nákladů
jako je určení kubatury sedimentu, rozbor sedimentu a odstranění sedimentu vše
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v hodnotě 748 382,- Kč. V současné době má Ministerstvo zemědělství vystavené rozhodnutí, které musí podepsat pan ředitel a pan náměstek. Bohužel obci bylo slíbeno,
že rozhodnutí bude odesláno 21. 11. 2016, jelikož se tomu tak nestalo, starosta obce
navrhuje tento bod č. 3 přesunout na další jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č.3/11282016:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje bod č. 3 Schválení dotace z ministerstva
zemědělství na odstranění nánosu sedimentu z poldru č. 3 Nad Koupalištěm odložit na
další jednání zastupitelstva obce
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o prodloužení pronájmu
sociálního bytu č.15/4 od xxxx. Výše uvedená splňuje podmínky pro přidělení
sociálního bytu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou a to od 14. 12. 2016
do 13. 12. 2017. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/11282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu č.15/4 xxxx na
dobu určitou a to od 14. 12. 2016 do 13. 12. 2017 a dále pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti:

Zdrželo se:

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že valná hromada mikroregionu obcí 1866 se
koná 2. 12. 2016 od 18.00 hodin v Čištěvsi . Za obec se zúčastní starosta,
místostarostka a předseda pořádkové komise
b) starosta obce informoval přítomné, že se zúčastnil výběrového řízení na dodavatele
Stavby Poldru Nad Zahradami. Nejvýhodnější vyhodnocená nabídka byla od firmy
COLAS. Dle informace od Pozemkového úřadu by se mělo staveniště předávat
v únoru 2017. Dále starosta obce informoval přítomné, že Pozemkový úřad řeší
projektovou dokumentaci na výstavbu Biocentra Za Rybníky. Projektant musí
oddělit vypracovaný projekt a rozdělit ho na dvě části. Jedna část z projektu bude
financována z rozpočtu obce a druhá část z projektu bude financována
z dotačních finančních prostředků. Pozemkový úřad by chtěl v průběhu roku 2017
na tuto výstavbu vyhlásit výběrové řízení.
c) starosta obce informoval přítomné, že kontaktoval firmu pana Čapka na štěpkování
větví Pod hájem. Firma slíbila, že během příštího týdne uložené větve naloží na
kontejnery a odveze. Štěpkování firma bude provádět ve svém areálu
d) starosta obce poděkoval kulturní komisi za uspořádání akce Rozsvěcení vánočního
stromečku a dále pozval všechny na Mikulášskou nadílku, která se koná 3. 12.
2016 od 15.00 hodin v obecním hostinci
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6. Diskuze:
p. Pejcha – upozornil na to, že v obecním hostinci nejsou uhláky na uhlí. Bývalý
nájemce si uhláky musel koupit od předchozího nájemce. Dále upozornil na to,
že v hostinci není dřevo, a pokud začne mrznout je zapotřebí v obecním hostinci
zapnout elektrické a plynové topení – odpovězeno zastupiteli, že od paní
Pejchové obec uhláky odkoupí a s puštěním topení obec počítá
7. Závěr:
Starosta obce ukončil jednání v 19.30 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Stanislav Špás ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 28. 11. 2016

3

