Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 7. 6. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský,
Omluven: Z. Šonová, Ing. F. Krtička, Bc. P. Kacálková
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 7,
takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení darovací smlouvy od nadačního fondu Veolia
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 a účetní závěrky za rok 2017
5. Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 3 s TJ Sokol Sendražice
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuze
8. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu slečnu Petru Holečkovou a pana Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu slečnu Petru Holečkovou
a pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela darovací smlouvu od Nadačního
fondu Veolia. Dar ve výši 40 000,- Kč bude poskytnut na opravu zvonu v kostele sv.
Stanislava v Sendražicích. Starosta obce dal o tomto hlasovat.

1

Návrh usnesení č.3/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí daru od nadačního fondu Veolia
ve výši 40 000,- Kč, který bude poskytnut na opravu zvonu v kostele sv. Stanislava
v Sendražicích. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu darovací
smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti:

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Účetní obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2017,
s výkazy FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, s Přílohou a se závěrečným účtem obce.
Nikdo k tomuto nepodal připomínku a starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
Účetní obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2017,
s výkazy FIN, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, s Přílohou, se závěrečným účtem obce a
s inventarizační zprávou. Nikdo k tomuto nepodal připomínku a starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje účetní závěrku za rok 2017
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
5. Starosta obce seznámil přítomné s veřejnoprávní smlouvou č. 3, která je uzavřená mezi obcí Sendražice a TJ Sokolem Sendražice. Obec poskytne z rozpočtu obce dotaci ve
výši 60 000,- Kč na část neinvestičních výdajů spojených s výdaji za rozhodčí, přestupy hráčů, startovné, elektrickou energii, vodu, údržbu travnaté plochy, praní dresů a na
údržbu šaten v roce 2018. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/06072018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č.3/2018 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a TJ Sokolem Sendražice, ve které obec poskytne dotaci ve výši
60 000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
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Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
6. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že bylo provedeno štěpkování roští na Podháji
b) starosta obce informoval přítomné, že se konal v pondělí kontrolní den na stavbě
Cesty za Rybníky. Vše jde podle plánu v úterý a ve středu byl položen asfalt a nyní
se zpevňuje hráz kamením. Dne 20. 6. 2018 by měla firma BAPA předat obci i
Státnímu pozemkovému úřadu stavbu. Začátkem července zažádá Státní
pozemkový úřad o kolaudaci, která by měla být hotova do konce července max. do
poloviny srpna. Jelikož v tomto období jsou dovolené tak uvidíme. Po asfaltování
hned druhý den došlo ke shrnutí asfaltu, jeden se vymlouval na druhého, starosta
nebude dělat vyšetřovatele. Majitelé pozemku mají možnost asfalt ještě urovnat.
Pokud tak neučiní, cesta nebude předána, opravu provede stavební firma a faktura
za opravu půjde za majiteli pozemků.
c) Starosta obce informoval přítomné, že se v obci rozmohlo znečištění veřejných
prostranství od psích výkalů. I přestože má obec rozmístěny stojany na psí výkaly,
někteří občané toto nerespektují a po svých psech si neuklízejí. Smutné na tom je,
že se poslední dobou objevily i psí výkaly na dětských hřištích, kam si chodí hrát
děti. Dále toto nejvíc odnáší zaměstnanec obce, který při sekání trávy je neustále
zamazán od těchto výkalů a není to nic příjemného. Jelikož občani byli na toto
upozorněny rozhlasem a ke zlepšení nedošlo, budeme nuceni postupovat důsledně
podle zákona o přestupcích a předat jednotlivá porušení zákona k projednání
pověřenému úřadu, který může udělit pokutu do výše 20 000,- Kč.
7. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil
8. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 19.20 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Holečková …………………….
Jan Lipenský ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 7. 6. 2018
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