Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 19.4.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing.Bäumelt, V.Modrý, F.Matěna, ing.Dušková, Z.Dusová,
Z.Pejcha
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) úprava rozpočtu
5) řešení stížnosti na p.Poláka
6) informace o pokračování práce na bývalé školce
7) projednání čarodějnic
8) opravy v obecním bytě a v hostinci
9) rozbory odpadních vod
10) vyhlášení sbírky na charitu
11) kontejnery na velkoobjemový odpad, svoz nebezpečného odpadu
12) parkování
13) ostatní záležitosti a diskuze
14) usnesení
15) závěr

1) Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19 hodin, dále seznámil s programem a
dal hlasovat o jeho schválení: 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále konstatoval, že
všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni.
2) Navržení a schválení dvou ověřovatelů – Z.Pejcha, V.Modrý. 7 – pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
3) Navržení a schválení návrhové komise – ing.Dušková, Z.Dusová. 7– pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
4) Úprava rozpočtu. Příjmy - v položce 4116, UZ 13234, nástroj 33, zdroj 1 – 153 000,Kč, v položce 4116, UZ 13234,nástroj 33, zdroj 5 – 27 000,-Kč. Výdaje – v položce
3745 UZ 13234 nástroj 33 zdroj 1 – 153 000,-Kč a UZ 13234,nástroj 33, zdroj 5 –
27 000,-Kč ( dotace na VPP). Výdaje v položce 3111 - +12 600,-Kč a v položce 6171
- -12 600,-Kč (předškolní zařízení- neinvestiční náklady Neděliště). ZO schválilo 7 –
pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
5) Projednání stížnosti na pana Poláka- ohrožování průjezdu kolem jeho domu-umístění
většího kamene vyčnívajícího do cesty. Situace bude konzultována s Policií ČR,
oddělení Holohlavy.
6) Pokračování prací na bývalé školce, informace o financování – přednesla paní Černá.
ZO schválilo přijetí dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení: 7 – pro, 0 – proti, 0 – se
zdrželo. Starosta informoval o demontáži starých akumulačních kamen a navrhl jejich
odprodej. ZO schválilo jejich odprodej přes bazar v ceně od 300,- do 1000,-Kč – 7 –
pro, 0 proti, 0 – se zdrželo. Dále starosta seznámil přítomné s havarijním stavem
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úžlabin a komínu na budově bývalé školky. Je nutná rychlá oprava. Předběžná cena je
cca 32 000,- Kč. ZO schválilo opravu 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
7) Projednání pálení čarodějnic. Bude zajištěno občerstvení jako v minulých letech
včetně požárního dozoru. ZO schválilo 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
8) Zadání práce na opravu schodů u hospody, výměnu vchodových dveří u obecního
bytu v čp.1 a oprava omítky v obecním obchodě. Jsou odeslané poptávky na provedení
těchto prací.
9) Odběr odpadních vod dle nařízení Magistrátu města, odbor životního prostředí zajistí
ing.Dušková a pan Matěna.
10) Diakonie Broumov vyhlásila humanitární sbírku. V naší obci se uskuteční koncem
dubna.
11) Starosta informoval o přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad – začátek května
a o svozu nebezpečného odpadu – 8.května.
12) Parkování na obecních pozemcích – někteří občané parkují, aniž mají smlouvu o
nájmu obecního pozemku za účelem parkování. Dále starosta seznámil přítomné se
zněním dopisu pani Lindy de Wall ohledně vjezdu do dvora čp.79. Stav bude
projednán po posouzení, které provedou pan Matěna a pan Horák.
13) Ostatní záležitosti.
a) Řešení vývozu popelnice od obecního hřiště bude zajištěno po dohodě
s firmou Rund. Vývoz bude prováděn 1x měsíčně v období duben – říjen,
náklady uhradí obec. ZO souhlasí 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
b) Při předávání hostince k pronájmu nebyly vymeteny komíny, jelikož
v obci byl přítomen kominík obec uhradí náklady za vyčištění komína. ZO
souhlasí 7 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále byl ve vnitřních prostorech
zjištěn nepořádek kolem komínů – úklid provedou pracovníci obce.
c) V hostinci je také již dlouhou dobu uskladněn kulečník pana Koreše.
Jelikož se o něj nezajímá , bude mu to písemně připomenuto.
14) Návrhová komise přednesla souhrn Usnesení č.04192010:

ZO schválilo:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu
3. návrhovou komisi
4. úpravu rozpočtu č. 2
5. přijetí dotace ze SFRB
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6. prodej akumulačních kamen z bývalé školky – přes bazar
7. nutnou opravu úžlabin a komína na budově bývalé školky
8. zajištění pálení „čarodějnic“ – občerstvení + požární dozor
9. úhradu vývozu popelnice na místním hřišti 1x měsíčně v období
duben-říjen
10. uhradit vymetení komína v obecním hostinci
15. Závěr. Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 21.30 hodin.

Václav Horák, starosta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pejcha
Václav Modrý

…………………………………………
…………………………………………

Zápis vyhotovil19.4.2010 ing.Karel Bäumelt
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