Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 23.4.2012 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Pejcha, Z.Dusová
Omluven:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta 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 je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Schválení příspěvku MŠ Neděliště
4. Souhlas s pozemkovou úpravou v k.ú.Račice
5. Pozvánka na zemědělský den Mžany
6. Oprava střechy na hasičárně
7. Jednání s panem Krtičkou
8. Příspěvek pro tělesně postižené
9. Informace o nákupu žlabovek
10. Informace o pracích u hřbitova
11. Žádost paní Svobodové
12. Vyřešení stříhání stromů po vesnici přihlásili se pan Modrý a ing.Hrubý
13. Odepsat na dopis starostů a nezávislých
14. Obecní pracovník
15. Diskuze
16. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/23042012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a paní Zdeňku
Dusovou. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/23042012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

3. Obec obdržela od obce Neděliště smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na
předškolní výuku žáků v MŠ Neděliště. Jedná se o 3 žáky, příspěvek na jednoho
žáka je 6 700,- Kč
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Návrh usnesení č.3/23042012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek na úhradu neinvestičních
nákladů obci Neděliště ve výši 20100,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Starosta obce sdělil přítomným, že se zúčastnil jednání na Pozemkovém úřadě
v Hradci Králové ohledně komplexních pozemkových úprav. Jedná se o úpravy
v katastrálním území Račice nad Trotinou. Obce se toto dotkne pouze tím, že cesta,
která vede kolem požární nádrže směrem na Račice nad Trotinou bude prodloužena
až do Račic nad Trotinou.
Návrh usnesení č.4/23042012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s komplexní pozemkovou úpravou v
k.ú.Račice nad Trotinou
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: O
5. Starosta seznámil přítomné, že obec obdržela pozvánku na Zemědělský den
v Mžanech, který se koná dne 11.5.2012 od 10.00 hodin v areálu ZAS Mžany
středisko Sovětice.
6. Starosta seznámil přítomné, že na budově hasičské zbrojnice je střecha v havarijním
stavu - zatéká do hasičárny. Obec oslovila celkem 4 firmy. Firmu Josef Král, firmu
Doležal, firmu Dadastřechy a firmu pan Voňka. Cenově nejvýhodnější byla vybrána
firma pan Voňka, se kterou bude sepsána smlouva. Cenově by tato oprava neměla
překročit částku 50 000,- Kč
Návrh usnesení č.5/23042012
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střechy na budově hasičské zbrojnice
do 50 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:
7. Jednání s ing. Krtičkou pokračuje . Ing.Krtičkovi obec napsala dopis ohledně
termínu, aby se osobně dostavil na pracovní jednání zastupitelstva obce, ale
ing.Krtičkovi se termín nehodil. Obec napíše další dopis, aby si termín jednání určil
ing.Krtička a projednal se grand, který obci byl nabídnut.
8. Starosta obce seznámil přítomné, že obdržel pozvání výboru Svazu tělesně
postižených ve Smiřicích na jejich zasedání. Této výroční schůze se zúčastnili i
starostové okolních obcí, kteří poskytují této organizaci finanční příspěvky. Z naší
obce jsou nahlášeny v tomto svazu 3 členové. Starosta obce navrhl, aby i naše obec
tento svaz podpořila částkou 500,- Kč. Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/23042012
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek Svazu tělesně postižených Smiřice ve
výši 500,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se:
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9. Informace ohledně nákupu žlabovek. Obec nakoupila žlabovky, jejichž nákup byl
schválen na minulém zastupitelstvu obce. Žlabovky jsou složeny u Korešových,
kteří provedou jejich položení.
10. Starosta obce seznámil přítomné, že proběhlo poptávkové řízení na skácení břízy u
kostela. Obec oslovila celkem 3 firmy.Firma Jan Khom, firma Martin Pop a firma
Bobr. Byla vybrána firma Bobr jako cenově nejvýhodnější nabídka.
Návrh usnesení č.7/23042012
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Bobr na skácení břízy u hřbitova
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Žádost paní Aleny Svobodové ohledně prominutí úroků z prodlení, které vznikly za
opožděné úhrady nájemného a služeb s tím spojených. Jedná se o prominutí úroků
za období od 28.9.2011 do 27.2.2012 v částce xxxxxxx a úroky za období od
28.2.2012 do 30.3.2012 v částce xxxxxx
Návrh usnesení č.8/23042012
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatků z prodlení paní Aleně Svobodové,
bytem Sendražice 15/5 xxxxxxxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: 0 Zdrželo se: 0
12. Informace ohledně zřízení dvou pracovních míst na výkon Veřejné služby. Obec
podepsala úřadem práce Hradec Králové smlouvu o výkonu Veřejné služby. Na
úřadě práce má obec požadavek na vytvoření jednoho místa pro ženu a jednoho
místa pro muže. Úřad práce ženu přidělil, ale na pozici muže nemůže úřad práce
sehnat vhodného kandidáta, který by splňoval podmínky pro výkon Veřejné služby.
Na základě toho bylo obci nabídnuto prostřednictvím úřadu práce vytvořit pracovní
místo na Veřejně prospěšné práce. Obec tuto nabídku přijala, úřad práce schválil
jedno pracovní místo od 1.5.2012 .
13. Obec obdržela dopis od hnutí Starostů a nezávislých. Jedná se o dotaz, co by obec
udělala s penězi v roce 2013, které by byly popřípadě schváleny dle nového
rozpočtového určení daní. V našem případě se jedná o navýšení příjmu obce
v částce 571 000,- Kč. Starosta na tento dotaz sdělí, že je nutné mimo oprav cest 2. a
3. třídy provést i opravu cest a vjezdů v obci.
14. Diskuze
a. p.Horák – poděkoval panu Modrému Václavu a ing.Hrubému Luboši, kteří
provedli ostříhání stromků po obci
b. ing.Hrubý – vyřešit úklid v budově sociálních bytů a prostranství kolem
c. p.Baumeltová – úsek silnice Sendražice - Neděliště je nutné opravit, jak
je uvedeno v dotazu od Starostu a nezávislých - starosta obce na toto odpověděl,
že Ředitelství silnic a dálnic podalo stížnost na cukrovar České Meziříčí, který
provádí v zimním období odvoz řepy z polí a tím dochází k velkému poškození
krajnic v úseku Sendražice – Neděliště. Cukrovar údajně zaplatil částku
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3 000 000,- Kč, která by měla jít na opravu silnic, ale není dáno, kterého úseku by
se oprava měla týkat
d. ing.Baumelt – pozvat pana Blažka z dopravního inspektorátu , aby něco udělali
s rychlostí v obci. V okolních obcí je všude rychlost 30 a 40 km/h a v naší obci
toto chybí, dále připomenout odbočovací pruh na Trotině
e. p.Holeček – informovat Ředitelství silnic a dálnic, že cesta v obci od Hlavatých
směrem k Hoříněvsi je v havarijním stavu – výtluky a taktéž je toto před
Hlaváčkovými
f. p.Svoboda – proč obec promíjí úroky z prodlení za opožděné placení, když jinde
na tomto trvají ( asi obec je bohatá, že nepotřebuje peníze ) – p.Dusová
odpověděla, že se jedná o sociální byt
-ing.Hrubý odpověděl, že se jednalo o první případ a obec udělala dobrou vůli,
která se již opakovat nebude
g. p.Dunko – na Podháji je vyhozen odpad všeho druhu a ne pouze roští na pálení
čarodějnic. Zda by nebylo dobré na toto místo umístit ceduli, skládka zakázána
pod pokutou – starosta odpověděl, že o tomto problému, který se zde vyskytl ví
a že odpad, který je zde zanechán obec zlikviduje na vlastní náklady
15. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.15hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Milan Holeček …………………….
Zdeňka Dusová …………………….

Zápis vyhotovila 23.4.2012 Iva Černá
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