Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 29.6.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing.Bäumelt, V.Modrý, ing.Dušková, z.Dusová
Omluveno: F.Matěna, V.Modrý
Hosté: dle prezenční listiny
___________________________________________________________________________
Program jednání:
1) zahájení
2) navržení a schválení dvou ověřovatelů
3) navržení a schválení návrhové komise
4) schválení dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotací
5) seznámení s výsledkem kontroly na OSSZ
6) schválení OZV č.1/2010
7) informace o volbách do zastupitelstev obcí
8) žádost o povolení turnaje v malé kopané
9) obecní pozemky ke krátkodobému pronájmu
10) informace o dotaci na rekonstrukci hřiště
11) ostatní záležitosti
12) usnesení
13) závěr
___________________________________________________________________________
1) Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19 hodin, dále seznámil s programem a
dal hlasovat o jeho schválení: 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo. Dále konstatoval, že
všichni členové zastupitelstva byli řádně pozváni.
2) Navržení a schválení ověřovatele zápisu – Z.Dusová, Z.Pejcha. 5 – pro, 0 – proti,
0 – se zdrželo.
3) Navržení a schválení návrhové komise – ing.Dušková, Z.Dusová. 5– pro, 0 – proti, 0 –
se zdrželo.
4) Byly předneseny návrhy na posunutí termínu vyplacení dotací pro tyto organizace:
SDH Sendražice, TJ Sokol Sendražice, Obecný zájem o.s. Smiřice a Svaz důchodců
Smiřice. ZO rozhodlo schválit dodatky ke smlouvám s tím, že termín poskytnutí
dotace bude 30.9.2010. 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
5) Pan starosta seznámil přítomné s výsledkem kontroly pojistného a plnění
úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění provedeného dne 23.6.2010
na OSSZ v Hradci Králové. Výsledek kontroly byl bez závad.
6) ZO schválilo na základě § 10, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a), b) a §17a
odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitosti. 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
7) Na základě vyhlášení termínu voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat 15.
a 16. října 2010 ZO dle § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
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předpisů stanovilo na volební období 2010-2014 počet zastupitelů na 7 členů. 5 – pro,
0 – proti, 0 – se zdrželo.
8) Žádost pana Martina Hanuše o povolení uskutečnit turnaj v malé kopané HA-WAL
cup dne 24.7.2010 na místním hřišti. ZO uděluje povolení ke konání akce 5 – pro, 0 –
proti, 0 – se zdrželo.
9) Vzhledem k tomu, že se finanční situace nelepší a nejsou peníze na stavební práce,
které vycházejí z pozemkových úprav (polní cesty, poldry, záhumení cesty a podobně)
a vše se odkládá, tudíž obecní pozemky určené k těmto účelům jsou nevyužity
a můžou se nabídnout k pronajmutí s krátkou výpovědní lhůtou. ZO souhlasí
s vyvěšením záměru na pronájem. 5 – pro, 0 – proti, 0 – se zdrželo.
10) Žádost o dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště, která byla podána v květnu, byla
zamítnuta. Pokud bude vyhlášen další termín na tento dotační titul, žádost podáme
znovu.
11) Ostatní záležitosti
a) Informace ke stavbě cesty „V Dolinách“ – stavba byla zahájena 23.6.2010
b) Rekonstrukce čp.15 – byla opravena poškozená střecha
c) Informace o pokračování jednání ohledně pozemku u obchodu – další schůzka
s právníkem je naplánována na 8. červenec.
d) Informace o přípravě dětského dne, který se bude konat 21. srpna
e) Informace o pochodu historických jednotek války 1866, který se bude konat
2. července a naší obcí projde kolem 12.00 hodin
12) Návrhová komise přednesla souhrn Usnesení č. 06282010:
ZO schválilo:
1.
2.
3.
4.

Program jednání
Ověřovatele zápisu
Návrhovou komisi
Dodatky k poskytnutí dotací obce pro SDH Sendražice, TJ
Sokol Sendražice, Obecný zájem o.s. a Svaz důchodců
5. OZV č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti
ZO stanovuje:
1. Na volební období 2010-2014 počet členů ZO na 7
ZO povoluje:
1. Konání turnaje v malé kopané HA-WAL cup
ZO souhlasí:
1. S vyvěšením záměru na pronájem obecních pozemků
13) Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.10 hodin.
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Václav Horák, starosta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Pejcha ....................................................................
Zdena Dusová ....................................................................

Zápis vyhotovil 29.6.2010 ing.Karel Bäumelt
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