Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 28.11.2011 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Pejcha, Z.Dusová
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a jednání zahájil v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení nájemce sociálního bytu čp.15/4
Vydání změny č.4 územního plánu obce
Úprava rozpočtu
Diskuze
Závěr

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a ing.Luboše Hrubého.
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Na posledním jednání zastupitelstva obce bylo o tomto jednáno s výsledkem, že
starosta obce osloví paní Trendafilovou, aby předložila potřebné doklady. To nebylo
učiněno. Starosta dal hlasovat o druhém žadateli –p.Cellerové.
Návrh usnesení č.3/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s nájemcem p.Cellerovou
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Místostarosta obce přečetl předkládací zprávu k vydání Změny č.4 ÚPO Sendražice
Návrh usnesení č.4.1/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice ověřuje soulad Změny č.4 ÚPO Sendražice s Politikou
územního rozvoje ČR a s územně plánovací dokumentací vydanou Královehradeckým
krajem – dle přiloženého Odůvodnění Změny č.4 ÚPO Sendražice, zpracovaného
pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. , O územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – zastupitelstvo obce Sendražice
neshledalo žádný rozpor.
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Výsledek hlasování : Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Návrh usnesení č.4.2/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vyhodnocení výsledků projednání Změny
č.4 Územního plánu obce Sendražice zpracovaný pořizovatelem
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
Návrh usnesení č.4.3/28112011
Zastupitelstvo obce Sendražice vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za použití
(dále jen stavební zákon), § 43 odst. 4 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – ve spojení s ustanovením
§ 188 odst.3 stavebního zákona – Změnu č.4 Územního plánu obce Sendražice
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0

5. Úprava rozpočtu – obec obdržela dotaci na územní plán obce. V příjmech je to
o částku 41 000,- Kč a ve výdajích taktéž .
Návrh usnesení č.5/28112011
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0

6. Diskuze:
a) pozvánka na jednání od firmy Marius Pedersen
b) Zhodnocení adventních trhů – poděkování Paní Pejchové a paní Vítové
c) Milan Holeček – opět upozornil na kachny - starosta mluvil s panem Rindem
d) pan Kopecký – zda bydlí v ubytovně paní Trendafilova – starosta odpověděl, že
s ní bude sepsána nájemní smlouva
e) pan Kopecký - zda vlastníkům pozemku, které byly změnou územního plánu obce
č.4 dány do rezervy nenáleží odměna za pozemky – starosta odpověděl, že
odměna za tyto pozemky nenáleží
f) Ing.Hrubý – jakým způsobem se dělá přístřešek na hřišti, jsou vybetonovány patky
a pravděpodobně jsou vyšší než stávající přístřešek – starosta odpověděl – je to
z dotace přes mikroregion, která má být hotová do 30.11.2011 terén se nedělal,
jelikož je to děláno dle projektu, terén přijde dorovnat po zhotovení přístřešku
zároveň i nové betony do přístřešku
g) Starosta informoval přítomné, že v pátek je výroční schůze mikroregionu na
Chlumu od 17.00 hodin zúčastní se jí starosta obce, paní Dusová Zdeňka
a ing.Hrubý Luboš
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h) Ing.Dušek – dnes někdo k cestě do písníku vyhrnul stromky a jsou nahrnuty v lese
ing.Duška -pan Khun odpověděl,že již před rokem požádal ing.Duška ( majitele
lesa), aby si vyřezal houští a on tak neučinil. Jelikož byla do písníku pana Khuna
vožena hlína, bylo nutno nějakým způsobem prořezat houští, aby se nákladní auta
dostala do písníku. Pan Khun toto houští ing.Duškovi odveze. Zároveň upozornil
ing.Duška, že v díry v cestě nechal pan Khun zasypat.
i) Ing.Dušková – informovala , že již dva roky v Hořiněvsi funguje universita třetího
věku je to jediná v královehradeckým kraji – je to určeno pro seniory nad 55 let –
starosta odpověděl, že by bylo možno na nějaké zasedání pozvat paní ředitelku ,
aby o tomto řekla více
j) p.Khun – proč nepřipomínkuje ing Dušek díry na cestě do písníku, když tam sváží
řepu někdo jiný a proč pouze , když to dělá pan Khun - starosta na toto odpověděl,
že následující akce od Pozemkového úřadu bude do dvou let provedena úprava této
cesty v rámci vybudování poldru Za rybníky
7. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.50 hodin.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..

Ověřovatelé zápisu: Milan Holeček …………………….

Ing.Luboš Hrubý …………………….

Zápis vyhotovila 28.11.2011 Iva Černá
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