Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 28. 12. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Dis., Z. Šonová, J. Lipenský,
S. Špás, Ing. F. Krtička
Omluven:
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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Schválení podání výpovědi s firmou Energie pod kontrolou
4. Schválení nového dodavatele energie a plynu
5. Schválení nájemce obecního hostince
6. Schválení příspěvků organizacím
7. Schválení rozpočtu
8. Schválení rozpočtového opatření
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a slečnu Petru
Holečkovou. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a
slečnu Petru Holečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
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3. Starosta obce seznámil přítomné s problémem, který v obci nastal v dodávce elektrické
energie a v dodávce zemního plynu. V únoru roku 2014 obec uzavřela smlouvu na
dodávku elektrické energie a zemního plynu s firmou Energie pod kontrolou, která
však funguje jako překupník energie a neplatí koncovému dodavateli energie, v tomto
případě firmě Ampér. Obec firmě Energie pod kontrolou platí zálohy, které ale nyní
nejsou odváděny. Firmě Ampér tak vznikl dluh ve výši cca 40 milionu Kč. Obec se
několikrát setkala s obchodním zástupcem od firmy Ampér, který navrhl, aby obec
zpětně od 1. 12. 2015 podepsala s nimi smlouvu o dodávkách pouze na elektrickou
energii. Obec nechce na toto přistoupit a to z důvodu, protože má podepsanou
smlouvu s firmou Energie pod kontrolou o dodávce energie do konce roku 2015 a
nemůže mít v měsíci prosinci uzavřenou druhou smlouvu s dalším dodavatelem
energie, jelikož by porušila zákon o obcích z hlediska nakládání s finančními
prostředky. Pokud obec s firmou Ampér neuzavře smlouvu o dodávkách, vyhrožují
obci, že dojde k přerušení dodávek elektrické energie. Firma Energie pod kontrolou na
základě plné moci, kterou měla potvrzenou od obce z 24. 2. 2014, uzavřela od 1. 1.
2016 smlouvu s firmou Energie Pro, která na trhu taktéž funguje jako překupník a
nemá licenci. Na základě této smlouvy by měla obec od ledna odebírat energii od této
firmy. Ve smlouvě, kterou má obec podepsanou s firmou Energie pod kontrolou, je
uvedeno, že firma bude ke konci roku transparentně na burze vybírat nejlevnějšího
dodavatele. Obec zažádala firmu Energii pod kontrolou, aby obci zaslala veškeré
podklady o výběru dodavatele do 28. 12. 2015 do 12.00 hodin a pokud tak neučiní,
obec oznámila, že podá výpověď firmě Energie pod kontrolou. Energie pod kontrolou
toto obci do výše uvedeného času nedodala. Proto zastupitelé obce navrhují podat
výpověď. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání výpovědi firmě Energie pod
kontrolou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce seznámil přítomné s poptávkovým řízením na dodavatele elektrické
energie a plynu. Obec má celkem tři nabídky a to od firmy Amper Market, od firmy
Energie Pro a od firmy ČEZ. Zastupitele obce posuzovali tyto nabídky a nejvýhodnější
jim přijde nabídka od firmy ČEZ, která je i zaručená. Než dal starosta hlasovat o
nabídce ČEZ, sdělil přítomným, že smlouva bude uzavřena až po ukončení výpovědní
lhůty s firmou Energie pod kontrolou.
Návrh usnesení č.4/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodavatele elektrické energie a plynu firmu
ČEZ a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dodávkách, ale až po
ukončení výpovědní lhůty s firmou Energie pod kontrolou
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 4 bylo přijato.
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5. Na základě vyvěšeného záměru na pronájem obecního hostince obec obdržela jednu
nabídku a to od paní Jitky Pejchové. Výše uvedená nesplnila jeden bod uvedený v
záměru a to doložení výpisu z rejstříku trestu do 12.00 hodin. Výpis byl doložen v
18.20 hodin. Zastupitelstvo obce toto bere jako za splněnou žádost, protože zveřejnění
prvního záměru bylo bezúspěšné, tak obec musela zveřejnění zopakovat a je ráda, že
se na druhý pokus přihlásila paní Jitka Pejchová. Zájmem obce je pronajmout obecní
majetek a provozovat v obci hostinec. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.5/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce hostince paní Jitku Pejchovou a
dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti:

Zdrželo se:

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od SDH Sendražice ve výši 55 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci SDH Sendražice ve výši 55 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti:

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 6 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od TJ Sokol Sendražice ve výši 60 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci TJ Sokol Sendražice ve výši 60 000,Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti:

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od MX TEAM Sendražice ve výši 15 000,Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.8/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci MX TEAMU Sendražice ve výši 15
000,- Kč
Výsledek hlasování:
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Pro: 7

Proti:

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od Obecného zájmu Smiřice ve výši 5000,Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci Obecnému zájmu Smiřice ve výši
5 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od farnosti Sendražice ve výši 12 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci farnosti Sendražice ve výši 12 000,Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od Knihovny města Hradce Králové ve výši
6 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci knihovně města Hradce Králové ve
výši 6 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od Svazu důchodců Smiřice ve výši 2 000,Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci svazu důchodců Smiřice ve výši 2
000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 12 bylo přijato.
7. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2016. Rozpočet je vyrovnaný a to
v příjmech tak i výdajích ve výši 4 548 110,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný a to v
příjmech tak i výdajích ve výši 4 548 110,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.
8. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/12282015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Ostatní záležitosti
Starosta obce informoval přítomné s provedenými pracemi za rok 2015.
10. Diskuze
a) k bodu č. 3 proběhla diskuze, kterou zahájil Ing. Krtička, který se dotazoval, zda
bude muset obec zaplatit nějaké penále, když podá výpověď firmě Energie pod
kontrolou, dále měl dotaz, jak bude znít výpověď výše uvedené firmě – na toto
bylo odpovězeno starostou obce a účetní obce
b) Ing. Krtička – jak bude znít nová nájemní smlouva na pronájem hostince, zda do
toho bude zahrnut i kiosek na fotbalovém hřišti – odpovězeno účetní obce, že
nájemní smlouva bude znít stejně
c) p. Pejcha- sdělil přítomným, že pí. Pejchová podala žádost o pronájem z důvodu
toho, aby vyhověla obci a občanům, kteří ji přemluvili, aby v obci byl provoz
hostince. Pokud Ing. Krtička má zájem o provozování hostince, není problém a
manželka nepodepíše nájemní smlouvu a může ho provozovat on
d) Ing. Krtička – dotaz k dotaci pro TJ Sokol Sendražice- zda řádně podali
vyúčtování, aby jim mohla být schválena dotace na rok 2016 – odpovězeno účetní
obce, že TJ Sokol Sendražice vyúčtování předložili a nevidí v tom problém
e) dotaz k dotaci MX TEAM Sendražice, zda mají podpisy k provozu trati –
odpovězeno p. Martinkem, že podpisy má od poloviny občanů nové výstavby a
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další polovina měla možnost se vyjádřit. Osobně obešel nejen občané nové
výstavby, ale celou obec. Veškeré podklady, včetně podpisu jsou podloženy na
obecním úřadě.
f) p. Pechanec – dotaz na Ing. Krtičku – dnes se přesvědčil, že je vidět, že v obci
vůbec není a nemá vědomosti, co se týká kauzy energie. Když se díval na zápisy,
které má obec zveřejněny na webových stránkách, zjistil, že poslední 3 jednání
zastupitelstva obce, které byly, tak se jich neúčastnil. Proto asi neví, co se děje 2
měsíce v obci - odpovězeno Ing. Krtičkou že se dotazuje starosty obce a
místostarostky obce a žádá je o materiály, aby je posílali elektronicky. Chápe výtku,
že dojíždí z Prahy, ale v obci se vyskytuje každý lichý týden ve čtvrtek, pátek a
pondělí. Počátkem zvolení nového zastupitelstva se snažil nastavit nějaké pracovní
jednání. Poslední dobou se pracovní jednání konají bez mé účasti, protože ho
starosta ani místostarostka nepozve a on neví, kdy je termín. Z pracovního jednání
nejsou dělány žádné zápisy, které by mu byly alespoň zaslány. On sám si myslí, že
pro obec udělal dost a to, když byl jeden z mála, kteří se zapojili do akce Dětské
hřiště v areálu fotbalového hřiště. Tuto akci rozjel, nebylo to lehké, pak v rámci
dovolené zajistil doručení žádosti do Prahy na MMR – místostarostka obce sdělila,
že za ní platí ustálená praxe, a to je osobní setkávání a ne komunikace elektronicky.
Zrovna dnes může říci, že všichni zastupitelé obce se zde sešli v osmnáct hodin,
aby ještě dořešili potřebné podklady pro jednání zastupitelstva obce a Ing. Krtička
přijel za 6 minut sedm, a to je za ni nedostačující
g) Ing. Dušek – zda dotazník, který byl na jaře doručen do domácností, je již
vyhodnocen- odpovězeno Ing. Krtičkou, že ano a byl to i jeden z programů
předešlých jednání zastupitelstva obce. Dále bylo sděleno, že na základě tohoto
dotazníku bude obec vypracovávat projekt na rekonstrukci budovy obecního úřadu,
i když zpětná vazba ve vrácených dotazníkách byla do 20%. Občané preferovali
zázemí pro děti a bankomat. Obec oslovila tři banky, ale ani jedna z důvodu
malého počtu obyvatel v obci bankomat provozovat nechce.
h) p. Kopecký – zda organizace Svaz důchodců Smiřice zasílá program na obec –
odpovězeno účetní obce, že program důchodců obec nemá, ale pokusí se zajistit
prostřednictvím p.Dančuka
i) p. Dunko – proč skončil zastupitel Ing. Střelka – odpovězeno starostou obce, že z
rodinných důvodů
j) p.Dunko – proč obec mění dodavatele elektrické energie a plynu a nezůstane tam
kde je – odpovězeno starostou obce, že to špatně pochopil, protože obec řeší, jak
se vrátit zpět k původnímu dodavateli, což byl v našem případě ČEZ
k) p.Dunko – co má obec z toho, že pronajímá poldr p. Dunasovi ( Rybářství
Holohlavy) proč to nenechá dětem, aby si zde mohly chytat nějaké rybyodpovězeno účetní obce - že obec toto pronajala po dobu 10 let výše uvedené
organizaci, která obci platí nájem ve výši 1000,- Kč ročně. Pokud došlo k ucpání
přívodních trubek, na vlastní náklady prováděla čištění za pomoci firmy VaK
Hradec Králové, a to několikrát.
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l) p. Kacálková – sdělila, že manžel by měl zájem poldr využívat na rybářskou
činnost a pokud by bylo zde hodně kaprů, dával by je i do domácností
m) p. Martinek – na poldru by se mohly konečně udělat slibované lavičky
n) Ing. Dušek – pokud dojde k výstavbě poldru za Šolcovými má zde Ing. Hrubý
pozemky, které jsou plánované k možnosti rekreace např. ke koupání. Zda je v
plánu dostatečný prostor na parkování vozidel, protože si myslí, že toto bude
využíváno a v dnešní době převážná část občanů používá automobily –
odpovězeno starostou obce, že je podána žádost o dotaci a dle informace z
Pozemkového úřadu by měli znát výsledek v únoru 2016. Co se týče prostoru, je
vše uvedeno ve zpracovaném projektu
o) pí. Černá – co zastupitelstvo obce podniklo k dotazu, který zde měla ohledně
umístění dopravních značek k autobusové zastávce na hořením konci obce. Minulý
týden po odjezdu školního autobusu zde došlo málem ke sražení dětí, kteří
přecházeli cestu za auto budeme- odpovězeno místostarostkou obce, že v první
řadě rodiče, musejí děti řádně naučit, jak přecházet vozovku. Ona vidí chybu v
rodičích. Dále na umístění dopravních značek se ptala, ale s umístěním by byl
problém. Pí. Černá chtěla vidět písemné vyjádření, ale místostarostkou obce jí bylo
sděleno, že to obec písemně nemá. Dále místostarostka sdělila, že není problém
pozvat na jednání dopravní inženýry z DI Hradec Králové či z Magistrátu Města
Hradec Králové a celou situaci s nimi řešit.
p) p. Dunko – zda se koná silvestrovský pochod – odpovězeno starostou obce, že ano
31. 12. 2015 ve 13.00 hodin sraz u obecního úřadu
q) Ing. Dušek – u Trotiny na poli jsou vytyčené kolíky, zda to je dálnice a zda nevíme,
jak bude řešen sjezd k Trotině, zda nadjezdem či podjezdem – odpovězeno Ing.
Krtičkou, že obec toto neví, jelikož obec není účastníkem řízení, protože se jedná o
stavbu v katastru obce Lochenice, ale pokusí se podklady k tomuto sehnat,
abychom to na obci věděli
10. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil, poděkoval za spolupráci v
roce 2015 a popřál do nového roku hodně zdraví a štěstí.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Kacálková

…………………….

Petra Holečková

…………………….

 Zápis vyhotovila Iva Černá 28. 12. 2015
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