Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 17. 7. 2017 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Holečková, DiS. S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová, Ing. František
Krtička
Omluven: 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 je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení dodavatele na opravu hřbitovní zdi
Schválení dodavatele na opravu chodníku v obci
Schválení provedení výměny podlahové krytiny v obecním hostinci
Schválení rozpočtového opatření č. 4
Schválení zveřejnění záměrů č. 5 a č. 6 na propachtování obecních pozemků
Schválení výše úhrady za poskytnutí informací podle§17 ods.3 zákona č.106/199 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a pana Ing.
Františka Krtičku. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Jana Lipenského a
pana Ing. Františka Krtičku.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
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3. Starosta obce informoval přítomné, že obec na základě veřejné zakázky malého
rozsahu oslovila 5 firem na opravu hřbitovní zdi. Zpět obec obdržela nabídky od
těchto firem: firma Eagle From s.r.o. cenová nabídka 414 831,- Kč bez DPH, firma
Lukáš Paďour cenová nabídka 350 232,- Kč bez DPH, firma Japes cenová nabídka
344 008,- Kč bez DPH, firma Stavo Kameník, s.r.o. cenová nabídka 351 870,- Kč bez
DPH a firma PS Home Star s.r.o. cenová nabídka 324 640,- Kč bez DPH. Dále
starosta obce seznámil přítomné s obsahem smlouvy o dílo. Starosta obce dal hlasovat
o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.3/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje na opravu hřbitovní zdi firmu PS Home Star
s.r.o. s cenovou nabídkou 324 640,- Kč bez DPH a dále zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec na základě veřejné zakázky malého
rozsahu oslovila 5 firem na opravu chodníku v úseku točna – Pejchovi čp. 64, úsek
čekárny u Jednoty u hřiště a úsek vedoucí k fotbalovému hřišti. Zpět obec obdržela
nabídky od těchto firem: firma PS Home Star cenová nabídka 286 220 bez DPH, firma
Borta s.r.o. cenová nabídka 289 496,- Kč bez DPH a firma Ekostav HK s.r.o. cenová
nabídka 296 113,- Kč bez DPH. Dále starosta obce seznámil přítomné s obsahem
smlouvy o dílo. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č. 4/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodavatele na opravu chodníku v úseku
točna – Pejchovi čp. 64, úsek čekárny u Jednoty, úsek čekárny u hřiště a úsek vedoucí
k fotbalovému hřišti firmu PS Home Star s cenovou nabídkou 286 220,- Kč bez DPH a
dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že navrhuje provést v obecním hostinci výměnu lina
v kuchyni, výčepu a místnosti vedle výčepu. Důvodem je, že stávající lino je na několika
místech odlepené a vyboulené. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje provedení výměny lina v obecním hostinci
v kuchyni, výčepu a místnosti vedle výčepu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
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6. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce seznámil přítomné, že na základě podané výpovědi z pachtovní smlouvy
na pacht, obecních pozemků firmě Statek Kydlinov k 30. 8. 2017, starosta obce
navrhuje zveřejnit záměr č. 5 na propachtování obecních pozemků od 1. 9. 2017.
V záměru je uvedeno, bezplatné mulčování obecních pozemků 2x ročně. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnit záměr č. 5 na propachtování
obecních pozemků od 1. 9. 2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
Starosta dále navrhuje zveřejnit záměr č. 6 na propachtování obecního pozemku 351/1
o výměře 4 843 m2, druh pozemku orná půda, v k. ú. Horní Neděliště za účelem
zemědělského využití.
Návrh usnesení č.8/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnit záměr č. 6 na propachtování
obecních pozemků od 1. 9. 2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.

8. Starosta obce seznámil přítomné o sazebníku úhrad za poskytování informací. Tímto
Obec Sendražice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
nařízením vlády č. 173/2006 Sb. sazebník úhrad za poskytování informací.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č. 9/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
9. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že dnes obdržel informaci od inspekce životního
prostředí, že obdržela anonym, aby provedla kontrolu v naší obci ohledně kanalizace
v obci. Kontrola proběhne ve čtvrtek 20. 7. 2017
b) starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od pana Horáka, ve které
žádá obec, aby v rámci projektu extravilánu zeleně v obci bylo počítáno s vjezdy na
soukromé pozemky. Na těchto pozemcích má dojít k výsadbě zeleně a je nutné
zachovat vjezd na pozemek v šířce cca 3-4 m. – starosta obce odpověděl, že obec
toto postoupila projektantce Ing. Hladíkové a s vjezdy na pozemky bude počítáno.
10. Diskuze
a) p. Horák – dotaz na firmu, která byla vybrána na opravu hřbitovní zdi, zda obec ví,
jak tato firma provádí stavby, jelikož on s jednou firmou prováděl opravu části
hřbitovní zdi a ví, že to není žádná lehká práce a musí být prováděna tak, aby nedošlo
k následnému popraskání a odpadávání – starosta obce na toto sdělil, že hřbitovní
zeď u pana Horáka byla obcí dávána za vzor této firmě, se kterou tam osobně pan
starosta obce byl a bylo zde nalezeno spousta chyb, kterých se firma u pana Horáka
dopustila
b) p. Horák - dotaz, proč obec vypověděla pacht z obecních pozemků – odpovězeno
starostou obce, že obec musela podat výpověď z důvodu zahájení výstavby poldu
Za Rybníky k 1. 9. 2017. Tyto pozemky měla obec v pachtu.
c) Ing. Krtička – připomněl, aby obec zažádala o obnovu vodorovného značení u
autoservisu, dokud je ještě viditelné a nemusí se znovu vyměřovat.
11. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 19.40 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Ing. František Krtička ……………………


Zápis vyhotovila Iva Černá 17. 7. 2017
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