Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a jednání zahájil v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Seznámení s harmonogramem – zimní údržba obce
5. Informace ohledně pořízení nového územního plánu obce
6. Schválení OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů
7. Schválení směnných smluv – pozemky na cestu v Dolinách
8. Schválení smlouvy na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu na r
9. Informace k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy
10. Revokace usnesení číslo 14/25112010 – dar pozemku
11. Ostatní záležitosti a diskuze
12. Diskuze
13. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro:

Proti: 0 Zdrželo se: 0

7

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého
starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro:

7

Proti:

0 drželo se: 0

3. Z minulého zasedání jednání zastupitelstva obce nevzešly žádné úkoly.
4. Pan Pejcha přečetl harmonogram zimní údržby v obci . Nejdříve seznámil s pracemi se
sněhovou frézou poté se smlouvu s farmou Horák o úklidu sněhu. Připomínka na to, že
správa silnic jezdí s radlicí rychle a sněhem zahazuje uklizené chodníky. Pan Dušek pochválil
práci pana Kopeckého při úklidu chodníků. Starosta se zeptal zastupitelů, jestli mají nějaké
připomínky ke smlouvě. Jelikož žádné nebyly, dal o tomto hlasovat.

Návrh usnesení č.3/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uzavřením smlouvy o úklidu sněhu s Farmou Horák
Výsledek hlasování : Pro:
7
Proti: 0 drželo se: 0
5. Starosta informoval přítomné, že obec musí dle nové právní úpravy k územnímu plánování
a stavebního řádu mít nový Územní plán obce, jelikož územní plány schválené před 1.1.2007
pozbývají platnosti – což je v našem případě – obec má územní plán schválený v roce 2001.
Starosta informoval o tom, že je možné pozvat na zasedání obce ing.Marečkovou z Magistrátu
města HK, která podá k tomuto informace
6. Starosta obce požádal paní Blanku Vítovou, aby přečetla OZV č.2/2010 o místním poplatku
ze psů.Starosta se zeptal, zda k této vyhlášce má někdo připomínky.
Jelikož žádné nebyly , dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Starosta seznámil přítomné s protokolem o předání stavby, cesta K dolinám vybudovanou
Pozemkovým úřadem Hradec Králové, do majetku obce. Poté uvedl, že smluv, které
vycházejí ze smluv o smlouvě budoucí z roku 2008. První byla přečtena směnná smlouva
mezi Obcí Sendražice a panem Petrem Holmanem, ve které se směňují tyto pozemky: část
obecních pozemků č.60/5 a č.60/4 za část pozemků pana Petra Holmana č.59/1 a č.57–
starosta tyto pozemky ukázal na geometrickém plánu. Starosta se zeptal zastupitelů, jestli mají
nějaké připomínky.
Připomínka ing.Luboš Hrubý – je nutné , aby při takovýchto jednání byly příště předloženy
včas podkladové materiály. Jiná připomínka vznešená nebyla starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje sepsání směnné smlouvy mezi Obcí Sendražice a
panem Petrem Holmanem.
Výsledek hlasování : Pro:
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0 Zdrželo se: 2

Proti:

Jelikož druhá směnná smlouva mezi Obcí Sendražice a panem Janem Horákem a panem
Václavem Horákem mladším,byla vyhotovena pozemkovým úřadem dne 28.6.2010 a podána
na katastrální úřad 2.8.2010 , kde byl proveden zápis pozemků bez schválení zastupitelstva
obce Sendražice je tato smlouva od prvopočátku neplatná. Na základě této neplatné smlouvy
bude vyhotovena nová směnná smlouva. Jedná se o směnu těchto pozemků: obecní pozemek
č.60/4 za pozemek pana Jana a Václava Horáka č.1218/2. Starosta se zeptal zastupitelů, jestli
mají nějaké připomínky, jelikož žádné nebyly, dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje sepsání směnné smlouvy mezi Obcí Sendražice a
panem Janem a Václavem Horákem.
Výsledek hlasování : Pro:

5

Proti:

0

Zdrželo se: 2

8.Starosta požádal paní Zdeňku Dusovou o přečtení smlouvy na zajištění svozu a
odstraňování komunálního odpadu od firmy MP Jaroměř. Starosta se zeptal zastupitelů, jestli
mají nějaké připomínky, jelikož žádné nebyly, dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouva na zajištění svozu a odstraňování
komunálního odpadu
Výsledek hlasování : Pro:

7

Proti:

0 Zdrželo se: 0

9. Místostarosta seznámil přítomné s dopisem z Krajského úřadu královehradeckého kraje
ohledně transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Metodický pokyn č.1/2010 bude
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce www.sendrazice.cz
10.Revokace usnesení číslo 14/25112010.Tímto usnesením bylo schváleno přijetí daru
pozemku od pana Ladislava Tomáška . Dodatečně bylo zjištěno, že tento darovaný pozemek
má duplicitní zápis na listu vlastnictví – majiteli jsou Obec Sendražice a pan Ladislav
Tomášek.
Návrh usnesení č.8/16122010
Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení číslo 14/25222010
Výsledek hlasování : Pro: 7

Proti:

0 Zdrželo se: 0

Aby pozemek, který nabídl pan Ladislav Tomášek byl zapsán Obci Sendražice na její list
vlastnictví stačí souhlasné prohlášení – dohoda o odstranění duplicitního zápisu.
Návrh usnesení č.9/16122010
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje souhlasné prohlášení mezi Obcí Sendražice a panem
Ladislavem Tomáškem
Výsledek hlasování : Pro: 7

Proti:

0 Zdrželo se: 0

11.Ostatní záležitosti
Žádost o příspěvek svaz tělesně postižených Smiřice. Z naší obce jsou dva občané, kteří
služby tohoto svazu nevyužívají.Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebude
v příštím roce příspěvek poskytnut.
Zastupiteli panu Václavu Modrému, byl vznešen dotaz na možnost odkupu části pozemku
(úvoz) od pana Jiřího Nováka – důvodem je zkrácení cesty k autobusové zastávce u Jednoty.
Pan Pejcha předběžně toto projednal s panem Novákem, který mu odpověděl, že odkup tohoto
pozemku je bezpředmětný. Tato problematika se bude řešit , pan Novák se pozve na obecní
úřad k jednání ohledně této záležitosti.
Informace ohledně dotací na rok 2011 – dne 9.12.2010 obec navštívil specialista na dotace,
který zastupitelstvu obce řekl, že pro rok 2011 jsou dotace omezené a pokud bude o něčem
vědět zašle tuto informaci na obec. Nadále je možno využít dotace od Krajského úřadu

v Hradci Králové, kde dne 18.12.2010 bude na kraji probíhat den otevřených dveří a je zde
možno využít nabídku a podrobnější informace o dotacích – zúčastní se starosta,účetní a
předseda finanční komise. Dále byla podána informace možnosti dotace z mikroregionu, kde
má předběžně obec nahlášen přístřešek,odpadní koše a stojany na kola na obecní hřiště.
Paní Dusová – dotace z MAS budou vyhlášeny tři fische obec se pokusí nějakou využít
Pan Krtička – podal návrh na výměnu pozemku s panem Novákem, aby se udělala například
směnná smlouva
Dotazy ohledně rozhodnutí na odpadní vody – vzorky – každý občan, který má odpadní
zařízení si toto musí zajistit sám např. firma Povodí Labe HK, Královehradecká provozní, je
třeba mít alespoň jednou za rok vzorek.
Vyvážení septiků – může se domluvit více lidí .Vozí se to na čističku do HK, - firmy
Technické služby, MP Jaroměř, Královehradecká provozní, ACHP . Důležité je mít o tomto
potvrzení.
12.Diskuze
Pan Dušek – 1. na požární nádrži mají rybáři ryby – starosta odpověděl, že na základě jednání
s rybáři si mohou dočasně dát do požární nádrže potěr při jarní údržbě bude tento potěr
z požární nádrže vyčištěn
2. motokros – poničené kořeny stromů u lesa - starosta odpověděl, jelikož se
jedná o soukromý pozemek musí pan ing.Dušek jednat s majiteli pozemku
13. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve hodin.21.20 hodin

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Dusová Zdeňka …………………….
Modrý Václav …………………….

Zápis vyhotovila 17.12.2010 Blanka Vítová

