Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27.1.2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , F.Matěna, Z.Pejcha, M.Holeček, Z.Dusová,
ing.Josef Frizel
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin.
Než se přistoupilo k samotnému programu starosta obce přečetl slib, který nový člen
zastupitelstva ing. Josef Frízel stvrdil slovem slibuji a zároveň i svým podpisem.
Starosta obce 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. Návrh na zrušení členů kulturního a sportovního výboru
4. Návrh a volba předsedy kulturního a sportovního výboru
5. Schválení odměny předsedovi kulturního a sportovního výboru
6. Návrh a volba členů kulturního a sportovního výboru
7. Zvýšení odměn zastupitelům obce
8. Rozpočtové opatření č.1
9. Žádost pí.Svobodové o prodloužení splatnosti úhrady plynu
10. Souhlas se zařazením do územní působnosti příslušné MAS
11. Dodatek č.1 ke směnné smlouvě s ing.Hrdličkovou
12. TBD poldr
13. Schválení záměru pronájmu pozemku
14. Diskuze
15. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/27012014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Františka
Matěnu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/27012014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a
pana Františka Matěnu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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3. Starosta obce navrhl zrušit členy kulturního a sportovního výboru z důvodu
nečinnosti výboru. Jedná se o tyto členy Ivanka Baumeltová, ing.Václava Dušková,
Věra Karabinošová, Ladislava Poulová, Jitka Pechová, Bohuslav Štěpánek, Jana
Popelková, Simona Michaličková, Iveta Holečková a Karolína Cvírová.
Návrh usnesení č.3 /27012014
Zastupitelstvo obce Sendražice odvolává tyto členy kulturního a sportovního výboru
Ivanku Baumeltovou, ing.Václavu Duškovou, Věru Karabinošovou, Ladislavu
Poulovou, Jitku Pejchovou, Bohuslava Štěpáneka, Janu Popelkovou, Simonu
Michaličkovou, Ivetu Holečkovou a Karolínu Cvírovou.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Starosta obce navrhl na předsedu kulturního a sportovního výboru ing.Josefa Frízela
starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4 /27012014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje člena zastupitelstva obce pana ing.Josefa
Frízela předsedou kulturního a sportovního výboru
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
5. Starosta obce navrhl měsíční odměnu ve výši 1520,- Kč pro předsedu kulturního a
sportovního výboru pana ing.Josefa Frízela a to od 1.2.2014. Starosta obce dal o tomto
hlasovat
Návrh usnesení č.5/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje odměnu ve výši 1520,- Kč pro předsedu
kulturního a sportovního výboru pana Ing.Josefa Frízela, a to od 1.2.2014.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdrželo se: 1
6. Předseda kulturního a sportovního výboru navrhl tyto členy výboru paní Blanku
Vítovou, paní Lindu De Wall a pana Zdeňka Kopeckého
Návrh usnesení č.6/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje tyto členy kulturního a sportovního výboru
paní Blanku Vítovou, paní Lindu De Wall a pana Zdeňka Kopeckého
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
7. Na základě změny nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů dochází od 1.1.2014 ke změně výše
odměn. Na základě tohoto nařízení paní účetní přečetla návrh měsíčních odměn
členům zastupitelstva obce Sendražice. Starosta obce pan Václav Horák – základní
plat 27 425,- Kč + přípatek za občany 4x1304,- Kč = 5216, celkem odměna 32 641,Kč a z toho 60% = 19584,60 po zaokrouhlení 19 580,- Kč. Místostarosta obce pan
Zdeněk Pejcha – základní plat 7 509,- Kč + příplatek za občany 4x1304,- Kč = 5 216,Kč celkem odměna 12 725,- Kč. Odměna místostarostovi obce je krácena o 40% na
částku 7 635,- Kč, protože místostarosta obce se zříká své odměny ve prospěch platu
paní Vítové, která za něho provádí agendu evidence obyvatel a vedení podatelny obce.
Předseda kontrolního výboru pan ing.Luboš Hrubý, předsedkyně finančního výboru
paní Zdeňka Dusová, předseda stavebního a povodňového výboru pan František
Matěna a předseda pořádkového výboru pan Milan Holeček. Těmto výše uvedeným
náleží měsíční odměna za výkon funkce předsedy – 880,- Kč + 180,- Kč příplatek za
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obyvatele + 280,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva + 180,- Kč příplatek za
obyvatele = 1520,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.7 /27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zvýšení odměn členům zastupitelstva obce
s účinností od 1.1.2014, a to takto: starosta obce pan Václav Horák – měsíční odměna
19 580,- Kč, místostarosta obce pan Zdeněk Pejcha – měsíční odměna 7 635,- Kč,
předseda kontrolního výboru ing. Luboš Hrubý – měsíční odměna 1 520,- Kč,
předsedkyně finančního výboru paní Zdeňka Dusová – měsíční odměna 1 520,- Kč,
předseda stavebního a povodňového výboru pan František Matěna – měsíční odměna –
1520,- Kč a předseda pořádkového výboru pan Milan Holeček – měsíční odměna
1 520,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0

Zdrželo se: 1

8. Paní účetní přečetla rozpočtové opatření č.1, které tvoří přílohu tohoto zápisu
Návrh usnesení č.8/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č.1
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
9. Na základě obdržené žádosti od xxxxx, která žádá o prodloužení splatnosti lednové
zálohy na plyn ve výši 1279,- Kč do 15.2. 2014. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje xxxxx úhradu lednové zálohy za plyn ve
výši 1279,- Kč do 15.2.2014 .
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 1 Zdrželo se: 1
10. Místostarosta obce přečetl dopis od MAS Hradecký venkov, ve kterém nás žádají o
souhlas, že naše obec souhlasí se zařazením do územní působnosti příslušné MAS pro
období 2014 - 2020
Návrh usnesení č.10/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zařazení obce Sendražice do Místní akční
skupiny Hradecký venkov na období 2014- 2020
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Paní účetní seznámila přítomné s chybně vypracovanou směnnou smlouvou mezi obcí
Sendražice a xxxxx. V bodě III. předmětné smlouvy došlo k záměně čísel výměry
účastníka č. 2, kterým je obec Sendražice. Ve směnné smlouvě je napsána výměra
pozemkové parcely č. 351 6 261 m2, ale obec dle listu vlastnictví vlastní 6 162 m2.
Účastníci této smlouvy se dohodli, že tuto chybu napraví dodatkem č. 1. této smlouvy,
ve které budou pouze změněny metry a ostatní body zůstanou beze změny. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/27012014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č. 1 ke směnné smlouvě mezi obcí
Sendražice a xxxxx, ve kterém dojde k opravě metrů účastníka č.2
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obec Sendražice, a to na 6 162 m2. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto dodatku č. 1 .
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
12. Starosta obce informoval přítomné, že obec byla upozorněna odborným orgánem, že
nekonáme technicko-bezpečnostní dohled na poldru za koupalištěm, což je povinností
obce. Na základě tohoto upozornění byl vypracován posudek, který byl zaslán na
odbor životního prostředí Magistrátu města HK. Z magistrátu obec obdržela
rozhodnutí, že poldr nad koupalištěm je zařazen v rámci TBD do kategorie č.IV.Na
základě tohoto zařazení pro obec vyplývá povinnost 1x měsíčně provádět kontrolu
stavu vodního díla, změřit hladinu a provést zápis do deníku, dále jednou za 10 let
provádět kontrolu za účasti vodoprávního úřadu. Na starosti toto dostal předseda
stavebního a povodňového výboru pan František Matěna.
13. Na základě vyvěšeného záměru ohledně pronájmu pozemků p. č. 351/1 o výměře
4 843 m2 v k.ú. Horní Neděliště a p.č. 1277/2 o výměře 1 323 m2 v k.ú. Sendražice U
Smiřic se přihlásila xxxxx. Místostarosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/27012014:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p. č. 351/1 o výměře 4 843 m2 v k.ú.
Horní Neděliště a p.č. 1277/2 o výměře 1 323 m2 v k.ú. Sendražice u Smiřic xxxxx.
Zároveň pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
14. Diskuze
a. ingHrubý – nejsou prometené chodníky a zda obec má na tuto práci nějakého
pracovníka-starosta na toto odpověděl, že minulý týden se zakoupily nové kartáče na
frézu a pracovník je zajištěn. Z důvodu odpoledního chumelení se nejezdilo, vyjede se
zítra ráno, je možné, že v noci ještě něco připadne
b. p.Pejchová – když je obec na zimu připraven, tak proč pracovník nevyjel, když už od
15 hodin nechumelilo - starosta obce odpověděl, že nemá cenu jezdit, když chumelí
c. p.ing.Dušek – na posledním jednání ZO, bylo čteno ve zprávě zhodnocení roku 2013,
že obec dostává na jednoho občana 10.200 a ing.Krtička uváděl 12 000,- Kč jak je toto
možné – účetní obce sdělila, že vycházela ze skutečnosti k datu 27.12.2013, kdy vzala
skutečně přijaté daňové prostředky a podělila toto počtem občanů. Z čeho vycházel
ing. Krtička nám není známo; dále byla ve zprávě hodnocení roku přečtena nemalá
finanční částka na opravu obecního bytu čp. 1. Když se tento byt pronajal, bylo
řečeno, že se zde nebude investovat, jelikož tento byt musí projít celkovou
rekonstrukcí. Zda obec vůbec počítá s rekonstrukcí nebo toto bude řešit opravami,
které možná bude dražší než rekonstrukce – účetní obce na toto odpověděla, že se
jednalo o havarijní stav kanalizace, která je napojena z obecního úřadu a bylo nutné
provést opravu. Další oprava, která zde byla, bylo předělání plynofikace, kde se
nájemci účastnili 50% na této opravě. Dále starosta obce sdělil, že rekonstrukce bytu
čp.1 je plánována další rok
d. p.Havrdová – zda by za brankami hřiště nešlo udělat cvičiště jako je v Máslojedech místostarosta odpověděl, že v těchto místech je naplánována cesta
15. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 19.50 hod.
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Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Zdena Dusová …………………….
František Matěna



…………………….

Zápis vyhotovila 27.12.2013 Iva Černá
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