Obec Sendražice
Zastupitelstvo obce Sendražice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sendražice,
konaného dne 9.11.2010, od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Sendražice bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou
obce panem Václavem Horákem ( dále jako předsedajícím).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne
29.10.2010), žádný návrh nebyl podán. Informace podle §93 ods.1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Sendražice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 7 dnů a to
od 1.11.2010 do 8.11.2010 a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Složení slibu
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle § 55
č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o
obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
,, slibuji“ a podpisem na připraveném archu ( příloha 1)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Blanku Vítovou, pana Milana Holečka a
zapisovatelkou paní Ivu Černou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice určuje ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a pana
Milana Holečka a zapisovatelku paní Ivu Černou.
Výsledek hlasování:Pro: 7
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Proti: O

Zdrželi se:O
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Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Paní
Blanka Vítová podala návrh na doplnění programu, a to aby proběhla volba předsedy a členů
kulturně sportovního, stavebně povodňového a pořádkového výboru. Návrh byl začleněn do
programu.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.Volba starosty a místostarosty
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty
c) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3.Zřízení kulturně sportovního,stavebně povodňového a pořádkového výboru
a) určení počtu členů kulturně sportovního,stavebně povodňového a pořádkového
výboru
b) volba předsedy kulturně sportovního výboru
c) volba předsedy stavebně povodňového výboru
d) volba předsedy pořádkového výboru
e) volba členů kulturně sportovního výboru
f) volba členů stavebně povodňového výboru
g) volba členů pořádkového výboru
4.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5.Diskuze
6.Závěr
Výsledek hlasování: Pro : 7
Usnesení č.2 bylo schváleno.

Proti: O Zdrželi se: O
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Bod 1. – volby starosty a místostarosty:

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl, aby volby starosty a místostarosty proběhla volbou veřejnou. Dále vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy podány
nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: O
Usnesení č.3 bylo schváleno.
b) volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány
návrhy: členka zastupitelstva paní Zdeňka Dusová navrhla zvolit do funkce starosty pana
Václava Horáka . Člen zastupitelstva pan Václav Modrý navrhl do funkce starosty
ing.Luboše Hrubého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí starostu pana Václava Horáka.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Usnesení č.4 bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí starostu pana ing.Luboše Hrubého
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 2
Zdrželo se: 2
Usnesení nebylo schváleno

c) volba místostarosty
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci místostarosty. Člen zastupitelstva pan
Václav Horák navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Zdeňka Pejchu. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí místostarostu pana Zdeňka Pejchu.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
O
Zdrželo se: O
Usnesení č.5 bylo schváleno
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Bod 2. – zřízení finančního a kontrolního výboru
a) počet členů výborů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor na
základě zákona o obcích. Dále navrhuje, aby finanční a kontrolní výbor měl tři členy. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se: O
Usnesení č.6 bylo schváleno
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Člen
zastupitelstva pan Václav Horák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní
Zdeňku Dusovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedou finančního výboru paní Zdeňku Dusovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
O
Zdrželo se: O
Usnesení č.7 bylo schváleno
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Člen
zastupitelstva pan Zdeněk Pejcha navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana
ing.Luboše Hrubého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedou kontrolního výboru pana ing.Luboše
Hrubého.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdrželo se: 1
Usnesení č.8 bylo schváleno
d,e) volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na členy finančního kontrolního výboru. Jelikož
nebyly podány žádné návrhy, předsedající navrhl odklad volby na nejbližší zasedání. Každý
předseda si do příštího zasedání navrhne členy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice odkládá volbu členů finančního a kontrolního výboru
z důvodu nepodání žádného kandidáta na nejbližší zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: O
Zdrželo se: O
Usnesení č.9 bylo schváleno
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BOD 3. - Zřízení kulturně sportovního,stavebně povodňového a pořádkového výboru
a) počet členů výborů
předsedající navrhl, aby výše uvedené výbory byly tříčlenné. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice zřizuje kulturně sportovního,stavebně povodňového a
pořádkového výboru . Výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se: O
Usnesení č.10 bylo schváleno
b) Volba předsedy kulturně sportovního výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy kulturně sportovního výboru.
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Pejcha navrhl zvolit do funkce předsedy kulturně sportovního
výboru pana Václava Modrého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu kulturně sportovního výboru pana
Václava Modrého.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti:
1
Zdrželo se: 0
Usnesení č.11 bylo schváleno
c) Volba předsedy stavebně povodňového výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy stavebně povodňového
výboru. Člen zastupitelstva pan Václav Horák navrhl zvolit do funkce předsedy kulturně
sportovního výboru pana Františka Matěnu. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu stavebně povodňového výboru pana
Františka Matěnu.
Výsledek hlasování: Pro: 6
Proti: O
Zdrželo se: 1
Usnesení č.12 bylo schváleno
d) Volba předsedy pořádkového výboru:
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na funkci předsedy pořádkového výboru. Členka
zastupitelstva paní Zdeňka Dusová navrhla zvolit do funkce předsedy kulturně sportovního
výboru pana Milana Holečka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice volí předsedu pořádkového výboru pana Milana
Holečka.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se: O
Usnesení č.13 bylo schváleno
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e,f,g) volba členů kulturně sportovního, stavebně povodňového a pořádkového výboru
Předsedající vyzval členy k podávání návrhů na členy kulturně sportovního, stavebně
povodňového a pořádkového výboru. Jelikož nebyly podány žádné návrhy, předsedající
navrhl odklad volby na nejbližší zasedání. Každý předseda si do příštího zasedání navrhne
členy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice odkládá volbu členů kulturně sportovního, stavebně
povodňového a pořádkového výboru z důvodu nepodání žádného kandidáta na nejbližší
zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se: O
Usnesení č.14 bylo schváleno

Bod 4. – rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající navrhl,aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č.37/2003 Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění byla poskytována měsíční odměna ve výši a to ode dne 9.11.2010:
starostovi náleží odměna ve výši 9131,- Kč + příplatek dle počtu obyvatel ve výši 5216,- Kč
celková měsíční odměna 14347,- Kč po zaokrouhlení 14 350,-Kč.
Místostarostovi náleží odměna ve výši 7000,- Kč měsíčně.
Předsedům výborům náleží odměna za výkon funkce předsedy 880,- Kč + příplatek podle
počtu obyvatel 180,- Kč + odměna za výkon funkce člena zastupitelstva 280,- Kč + příplatek
podle počtu obyvatel 180,- Kč celková odměna předsedům výborů – 1520,- Kč
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sendražice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva starostovi náleží měsíční odměna ve výši 14350,- Kč, místostarostovi náleží
měsíční odměna ve výši 7000,- a předsedům výborů náleží měsíční odměna ve výši 1520,Kč. Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení .
Výsledek hlasování: Pro: 7
Proti:
O Zdrželo se: O
Usnesení č.15 bylo schváleno
Bod 5. – diskuze
Pan Pejcha – poděkoval všem občanům, že funkci bude vykonávat dle svých možností a
funkcí a požádal, aby se diskuze týkala pouze tohoto jednání.
Pan Modrý – poděkoval jménem svým a jménem zastupitelstva obce ke zvolení starostovi
a místostarostovi.
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Pan Václav Horák- také poděkoval za zvolení a slíbil, že se zastupitelstvo bude snažit i nadále
pracovat jako doposud.
Pan Pejcha – přednesl, že věci, které je potřeba řešit se řeší přímo na obecním úřadě a ne
v místním hostinci a na obecním hřišti
Pan Václav Horák – pozval přítomné občany na další jednání zastupitelstva obce
Pan ing Luboš Hrubý – každý zastupitel by měl mluvit s lidmi i na veřejnosti a ne jenom na
jednání zastupitelstva
Pan Zdeněk Kopecký – připomínka na konání jednání zastupitelstva obce v obecním hostinci
Starosta odpověděl, že pokud občané mají zájem, přijdou i na zasedání, které se koná na
obecním úřadě
Pan Zdeněk Pejcha – vyslechnout lidi i na veřejnosti a poté řešit jejich problémy na
zastupitelstvu
Pan Jaroslav Křeček – zastupitelé by měli chodit více mezi lidi
Paní Pejchová – uskutečnění jednání zastupitelstva obce například jednou za čtvrt roku
v obecním hostinci
Paní Bäumeltová – každé pondělí jsou úřední hodiny na obecním úřadě, kde je možnost
jednat se zastupiteli
Pan Pejcha – každý může zastupitele se svým problémem nebo připomínkou oslovit na
veřejnosti
Pan Václav Horák – když se v minulosti konalo jednání zastupitelstva obce v obecním
hostinci byli zase připomínky, že v hostinci je zakouřené prostředí
Pan Zdeněk Pejcha – pokud bude jednání zastupitelstva v obecním hostinci, nemělo by se po
dobu jednání kouřit
Bod 6. – závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za hojnou účast a ukončil zasedání v 19.45 hodin

Starosta obce:………………………….

Ověřovatelé :
Blanka Vítová: ……………………………
Milan Holeček: ……………………………

Zapsala dne : 9.11.2010 Iva Černá
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