Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 19. 2. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - Bc. P. Kacálková, P. Holečková, DiS. S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Omluven: F. Matěna, Ing. František Krtička
Hosté: dle prezenční listiny.
Místostarostka obce přivítala přítomné a zahájila jednání v 19.00 hodin. Sdělila, že zasedání
bylo řádně svoláno. Dále konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového
počtu 7, takže zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Místostarostka seznámila přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení žádosti o dotaci TJ Sokol Sendražice
4. Schválení žádosti o dotaci Farnost Sendražice
5. Schválení žádosti o dotaci důchodci Smiřice
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 1 SDH Sendražice
7. Projednání nesouhlasu občanů s provozováním nelegální motokrosové trati v k. Horní
Neděliště
8. Schválení poptávkového řízení na opravu chodníku u čekárny a chodníku
k fotbalovému hřišti
9. Schválení dodavatele na stavbu Cesta Za Rybníky – SO 01a
10. Schválení bourání přístavby OÚ
11. Schvální stavebního dozoru na bourání přístavby OÚ
12. Schválení výstavby Garáže pro užitkový automobil SDH
13. Schválení věcného břemene p.Kahl
14. Schválení žádostí o jednorázovou dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže
15. Schválení dodavatele na klimatizaci do obecního obchodu
16. Schválení poptávkového řízení na stavební dozor – Cesta Za Rybníky
17. Schválení rozpočtového opatření č. 1
18. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště prostřednictvím ČEZ
19. Jmenování zástupce obce na projekt grantového řízení „Oranžové hřiště“ nadace ČEZ
20. Schválení zveřejnění záměru č. 1 – směna pozemku
21. Ostatní záležitosti
22. Diskuze
23. Závěr
1. Místostarostka obce dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
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2. Místostarostka obce navrhla určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a pana
Stanislava Špáse. Místostarostka dala hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Jana Lipenského a
pana Stanislava Špáse.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Místostarostka obce informovala přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč od TJ Sokol Sendražice na rok 2018. Dotace bude využita na
energie, vodu, rozhodčí, údržbu areálu a prostor k němu přilehlých a na rozvoj členské
základny. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ Sokolu
Sendražice na rok 2018 ve výši 60 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Místostarostka obce informovala přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč od Farnosti. Dotace bude využita na zhotovení zábradlí na schodišti ke zvonici, opravu dveří na schodišti a na drobné zednické práce. Místostarostka
obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Farnosti
ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Místostarostka obce informovala přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace ve výši 2 000,- Kč od Svazu důchodců Smiřice. Dotace bude využita na dopravu
jednotlivých pořádaných zájezdů. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci Svazu důchodců Smiřice ve výši
2 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1
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Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Místostarostka obce informovala přítomné s obsahem veřejnoprávní smlouvy č. 1 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce uzavřenou mezi Obcí Sendražice a SDH Sendražice.
Tato dotace bude poskytnuta na údržbu požární techniky, startovné na soutěže, nákup
elektrocentrály, nákup vybavení na požární soutěže, nákup vybavení hasičské
jednotky, nákup pohonných hmot ve výši 45 000,- Kč. Místostarostka obce dala o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/12272017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek SDH Sendražice ve výši
45 000,- Kč na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Místostarostka obce přečetla obdržený dopis - nesouhlas občanů s provozováním
nelegální motokrosové trati v katastru obce Neděliště – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Jelikož je tato trať provozována na k. ú. Neděliště, bylo toto řešeno se starostou obce
Neděliště, který se k tomu vyjádřil následně:
„Dobrý den,
Na ploše, kde se v současnosti nachází motokrosová trať, dle platného
územního plánu obce Neděliště nelze zřizovat motokrosovou trať nebo jiné stavby podobného charakteru. Pokud nedojde k dohodě mezi provozovateli tratě a obcí Sendražice, podá obec Neděliště podnět na příslušný stavební úřad z důvodu porušení stavebního zákona ze strany majitelů dotčených pozemků, kteří umožnili využívání svých
pozemků v rozporu se zákonem.
Ing. Luboš Podlipný
Starosta“
Zastupitelé obce navrhují, než aby došlo k tomuto řešení a majitelé pozemku se díky
tomu dostali do problému, je oslovit dopisem, ve kterém budou upozorněni, že na jejich pozemkách je v současné době provozována motokrosová trať, která je v rozporu
s územním plánem obcí Sendražice i Neděliště. Tyto pozemky jsou fakticky využívány pro rekreačně sportovní činnosti, které dle našeho názoru vyžadují rozhodnutí o
změně využití pozemku dle §8 stavebního zákona. Pokud se majitelé pozemku písemně do 20. 3. 2018 do 15.00 hodin nevyjádří, jakým způsobem budou řešit nezákonné využívání jejich pozemku, obec tuto záležitost dne 21. 3. 2018 postoupí obci
Neděliště, která bude postupovat již řečeným způsobem.
Dále je v nesouhlasu uvedeno, že dne 28. 12. 2016 je sděleno v zápise z jednání zastupitelstva obce, že se trať z důvodu budování biokoridoru zruší a udělením nové dotace
pro MX TEAM na rok 2018 ze strany obce je tento příslib ignorován – k tomuto místostarostka obce sdělila, že dotaci, kterou MX TEAM dostává od obce, není využita na
motokrosovou trať, ale je využita na startovné a PHM na závodech. Místostarostka
obce dala o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.7/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje oslovení majitelů pozemků dotčených
provozem motokrosové tratě, aby se do 20. 3. 2018 písemně obci vyjádřili o řešení
nezákonného využívání pozemku. Pokud tak neučiní, obec dne 21. 3. 2018 tuto
záležitost postupuje obci Neděliště k řešení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Místostarostka obce informovala přítomné, že je zapotřebí provést opravu chodníku u
čekárny a chodník vedoucí k fotbalovému hřišti. Tímto navrhuje provést poptávkové
řízení na tuto opravu. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poptávkové řízení na opravu chodníku u
čekárny a chodníku vedoucího k fotbalovému hřišti.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Místostarostka obce seznámila přítomné, že obec oslovila pět firem na dodavatele na
stavbu Cesta Za Rybníky-SO 01a: firmu BAPA s cenovou nabídkou 1 180 311,22,- Kč
bez DPH, firma Sovis s cenovou nabídkou 2 043 455,- Kč bez DPH, firma M – Silnice
a.s. cenová nabídka 1 763 050,75,- Kč bez DPH, firma STRABAG cenová nabídka
1 839 505,- Kč bez DPH a firma EUROVIA 1 732 043,25,- Kč bez DPH.
Místostarosta obce dala hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.9/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodavatele na stavbu Cesty Za Rybníky SO
01a firmu BAPA s cenovou nabídkou 1 180 311,22,- Kč bez DPH a dále zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Místostarostka obce informovala, že obec provedla změnu ve stavebním povolení na
bourání přístavku OÚ, kde nyní je uvedeno, že obec toto může bourat svépomocí za
účasti stavebního dozoru. Tímto zastupitelé obce navrhují, aby se začalo s bouráním
tohoto přístavku. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 10/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje bourání přístavku OÚ.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
11. Místostarostka obce sdělila, že na bourání přístavku OÚ je podmíněno ve stavebním
povolení mít stavební dozor. Tímto navrhuje Ing. Vašatu, se kterým obec spolupracuje
již delší dobu a má s ním dobré zkušenosti. Ing Vašata za tuto službu požaduje
odměnu do 5 000,- Kč. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 11/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje stavební dozor na bourání přístavku OÚ
pana Ing. Vašatu s odměnou do 5 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
12. Místostarostka obce navrhuje, když dojde k bourání přístavku OÚ, aby zároveň došlo
k výstavbě Garáže pro užitkový automobil SDH. Na základě vydaného stavebního
povolení musí tuto stavbu provádět odpovědná stavební firma, proto navrhuje
zveřejnit veřejnou zakázku malého rozsahu výběr dodavatele na tuto akci. Podmínka
bude nejnižší cenová nabídka.
Návrh usnesení č. 12/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu
na výběr stavební firmy na Garáž pro užitkový automobil SDH.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.
13. Místostarostka obce sdělila přítomným, že obec měla sepsanou smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 1 500,-Kč s firmou ČEZ
Distribuce, kterou zastupuje firma TARPA s.r.o. Jednalo se o zřízení elektrické
přípojky na pozemek p. č. 288/13, která vede přes obecní pozemek p. č. 288/12. Nyní
je potřeba schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která se po
schválení nechá zapsat na katastrální úřad. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, kterou zastupuje firma TARPA s.r.o., za úplatu ve výši 1 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
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14. Místostarostka obce sdělila přítomným, že obec obdržela žádosti o přidělení
jednorázové dotace na zájmovou činnost dítěte a to od:
xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.14/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxxve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato.
p. xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.15/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxxve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato.
p. xxx na dceru xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce
dala hlasovat
Návrh usnesení č.16/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na dceru xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16 bylo přijato.
p. xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.17/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 17 bylo přijato.
p. xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.18/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 18 bylo přijato.
p. xxx na dceru xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce
dala hlasovat
Návrh usnesení č.19/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci panu xxxna dceru xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 19 bylo přijato.
p. xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.20/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 20 bylo přijato.
p. xxx na syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.21/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na syna xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 21 bylo přijato.
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p. xxxna syna xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Místostarostka obce dala
hlasovat
Návrh usnesení č.22/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci panu xxx na syna xxx ve výši
500,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 22 bylo přijato.
15. Místostarostka obce sdělila přítomným, že obec má neúplné cenové nabídky na
dodavatele klimatizace a proto navrhuje tento bod přesunout na další jednání
zastupitelstva obce.
16. Místostarostka obce informovala přítomné, že stavební povolení na Cestu Za Rybníky
SO 01a ukládá obci povinnost mít na tuto akci stavební dozor. Tímto místostarostka
obce navrhuje provést poptávkové řízení na stavební dozor. Místostarostka obce dala o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.23/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poptávkové řízení na stavební dozor
– Cesta Za Rybníky SO 01a.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 23 bylo přijato.
17. Účetní obce přečetla rozpočtové opatření č. 1, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.24/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 24 bylo přijato
18. Místostarostka obce seznámila přítomné, že firma ČEZ má vyhlášenou výzvu na
dotaci o grantové řízení „Oranžové hřiště“ Zastupitelé obce navrhují tuto výzvu využít
a použít ji na vybudování Osvětleného víceúčelového hřiště v areálu fotbalového
hřiště o rozměru 15x32 m. Místostarostka obce navrhuje, pokud obec na toto hřiště
obdrží dotaci, obec se bude podílet do max. výše 30%. Místostarostka obce dala o
tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.25/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání dotace prostřednictvím nadace ČEZ
s podílem obce do max. výše 30%.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
19. Místostarostka obce navrhuje zástupce na vyhlášenou výzvu o dotaci grantového
řízení Víceúčelového hřiště pana Jana Lipenského a paní Zuzanu Šonovou.
Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.26/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zástupce na vyhlášenou výzvu o dotaci
grantového řízení Víceúčelového hřiště pana Jana Lipenského a paní Zuzanu Šonovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.
20. Místostarostka obce seznámila přítomné s obsahem zveřejněním záměru č. 1, který se
bude týkat směny pozemku, kdy obec smění pozemek p. č.351/3 v k. ú. Horní
Neděliště za pozemek p. č. 1233, 1236, 1228 dle přiloženého geometrického plánu
číslo 201-239/2017. Místostarostka obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.27/02192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění záměru č. 1 na směnu pozemku.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.
21. Ostatní záležitosti:
a) místostarostka obce sdělila, že na posledním jednání zastupitelstva obce v diskuzi,
se ptal p. Martinek, jak bude široká Cesta Za Rybníky a bylo odpovězeno starostou
obce, že je 6 m. Tímto to musíme opravit a říci, že cesta SO 01 – bude v šíři 4m +
0,25m krajnice, to je úsek od Dančukových pod úvoz, kde bude navazovat Cesta u
Březinky SO 02, která bude v šíři 3m + 0,25m krajnice.
b) místostarostka obce sdělila, že při korekci zpravodaje č.4/2017 bylo zjištěno, že
v sekci pro obec Sendražice je umístěn článek od sdružení MX TEAM Sendražice,
jehož publikování neprošlo přes kontaktní osobu, kterou je místostarostka obce.
Dne 17. 10. 2017, bylo na dotaz sdružení formou sms zprávy upozorněno, že má
možnost do 5. 12. 2017 poslat příspěvek. Do tohoto data příspěvek na email
místostarostky obce doručen nebyl a vzhledem k tomu, že lhůta pro podání
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příspěvků do zpravodaje byla prodloužena do 4. 1. 2018, byl pan Martinek formou
sms kontaktován ohledně zaslání příspěvku ještě dne 15. 12. 2017, kdy na tuto sms
nereagoval. Následně bylo zjištěno, že pan Martinek si zašel přímo k distributorovi
firmě Garamon a požadoval otištění příspěvku. Bohužel, takto to nelze, všechny
příspěvky musejí přes kontaktní osobu obce. V souvislosti s touto událostí je
politováníhodné, že na sociálních sítích je pak celá tato věc prezentována jinak. Je
potřeba některé věci uvést na pravou míru.
c) místostarostka obce informovala přítomné, že se na obci konala jednání ohledně
motokrosové trati a to dne: 18. 1. 2018 za účasti starostů obcí Sendražice a
Neděliště, za účasti jednoho zástupce z MX TEAMU a jednoho zástupce z nové
výstavby, další jednání proběhlo dne 29. 1. 2018 za účasti zastupitelů obce
Sendražice, za účasti dvou zástupců z MX TEAMu, za účasti dvou zástupců z nové
výstavby a za účasti dvou členů mysliveckého sdružení. Výsledkem těchto jednání
byl obci doručen nesouhlas občanů, který byl řešen na programu ZO.
d) místostarostka obce sdělila, že o minulém víkendu dne 10. – 11. 2. 2018 v zatáčce
u pana Růžičky došlo k rozjetí břehu traktorem. Tímto místostarostka žádá
dotyčného, aby dal břeh do původního stavu.
22. Diskuze.
a) p. Martinek – představil se jako provozovatel nelegální motokrosové trati – je
smutné to, že zde bydlí 38 let a do obce vnáší peníze. Dále mu přijde smutné to, že
do dnešního dne nemají někteří občané naší obce nahlášen trvalý pobyt a jsou
podepsáni v nesouhlasu s provozováním motokrosové trati. Bohužel se jedná o
sport, který nám něco dává, ale i bere zrovna tak i vesnici něco dává, ale i bere.
Jelikož jsou team, nejezdí na trati jenom místní, je to jako u ostatních spolků
v obci, ale ty nechce dehonestovat. Dále vidí od obce dobrý tah, když obec zašle
starým lidem dopis, ve kterém bude napsána pokuta do výše 500 000,- Kč. Dále se
do toho vložil pan Šolc ml., který sdělil – že zde čekal pana starostu z obce
Neděliště, pana Holíka, pana Halamku, ale podotknul, když tu není starosta obce,
že nemají v nikom jiném podporu – na toto reagovala paní Bȁumeltová, která
sdělila, že paní Černá nedoporučovala, aby se pan Holík účastnil. Dále se ujal
slova pan Martinek, který sdělil, že má od pana starosty z obce Neděliště podepsán
souhlas s provozováním motokrosové trati a po návštěvě pana Holíka je smutné, že
pan starosta obce Nedělišť otočí o 360 stupňů. Když není podpora od obce a
probíhala jednání na obecním úřadě, tak zde jedna osoba řekla, že nám myslivci
můžou být u prdele. Od myslivců podpora taky nebude, protože když se
motokrosová trať dostane pod písník, myslivci tu mají klidovou oblast pro zvěř.
Nakonec poděkoval obecnímu úřadu, že to takto dopadlo – místostarostka obce na
toto odpověděla, že tato situace není příjemná, řeší se to tu již od doby, kdy se
zastupitelé ujali funkce. Myslí si, že zastupitelé obce klacky pod nohy neházeli,
chybu vidí v jednání od začátku, kdy ta jednání, která byla, nikdy k žádnému
kompromisu nesměřovala.
b) p. Šolc ml. – sdělil, že občanům z nové výstavby vadil provoz motokrosové trati
v sobotu, tudíž se dohodli a jezdilo se na trati dle rozvrhu a sobota byla volná.
Nechápe, když chtějí mít v sobotu klid a převážná část občanů v sobotu seká
sekačkami, tak proč bojují o klid.
c) p. Špás – sdělil, že obec Sendražice z 99% je v tomto rukojmí. Pokud by obec tuto
záležitost postoupila hned k řešení obci Neděliště, došlo by k postoupení na
stavební úřad a veškeré problémy padnou na majitele pozemku. Proto obec
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

Sendražice chce tomuto předejít a obešle majitele pozemku a teď bude záležet na
jejich uvážení.
p. Šonová – sdělila, že v oblasti, kde je provozována motokrosová trať, je zóna
klidu a podotkla, že obec v tomto funguje jako prostředník.
p. Šolc st. – sdělil, že na posledním jednání zastupitelstva obce poukazoval na
zavážení louky paní Lapčákové. Do dnešního dne se zde nikdo nebyl podívat a
louka se zaváží dál. Po vykácení stromů to tam je jak větrolam, p. Hrubý má od
větru popadané stromy a je to tam jak jedna planina. – k tomuto odpověděl pan
Horák, že vše vzešlo z komplexních pozemkových úprav.
p. Bȁumeltová- sdělila, že za pana starosty Středy byla domluva jezdit na
motokrosové trati ve dnech středa a sobota. Oni provoz tratě neslyší, ale jezdily
kolem nich motorky, které jezdily trénovat na trať a to i v jiné dny než bylo určeno.
p. Martinek – sdělil, že by nechal hlasovat celou vesnici, proč se k tomu mají
vyjadřovat jenom občané nové výstavby – odpovězeno p. Šonovou, že bohužel už
toto je rozjeté jak v obci Sendražice i Neděliště.
p. Suchý – sdělil, že on sám jezdil v chráněné krajinné oblasti a došlo zde
k ukončení provozování tratě, ale netrvalo to moc dlouho a přišli za nimi, aby
provoz obnovili, že jim pak jezdci začali jezdit nekontrolovatelně v lese.
Šolc st. – sdělil, že občanům nové výstavby vadí vše. Když tam měl pan Klemera
pole, tak jim vadilo, že jezdí na pole, když je zde řepná kampaň, tak dokáží dát
přes obecní cestu auto a řepnou kampaň přerušit, že se práší kolem domů do doby,
než se cesta pokropí, a pak se může pokračovat dále, to je vše v pořádku.
p. Cvírová – požádala, zda by nešly umístit koše na psí exkrementy k Cestě
v Dolinách – odpovězeno místostarostkou obce, že toto zajistí.
p. Bednář – sdělil, že se mu zdá, že už to tu vše přerostlo v žabomyší války. Nelíbí
se mu, že pan Dunko na minulém jednání zastupitelstva obce sdělil, že má pan
Bednář špatně hranici plotu. Pan Bednář sdělil, že tam měl tři geodety a hranici
pozemku má v pořádku. Nechápe, proč to pan Dunko neřekl na schůzi, které se
účastnil i pan Bednář.
p. Martinek – sdělil, že nechápe, proč je na nesouhlasu podepsán i pan Holman,
který jim v minulém roce fandil a podporoval je. Hlavně, že mu vadí hluk
z motokrosové tratě a on sám raději prodal les a do lesa jezdí se čtyřkolkou, kam
odváží trávu a z lesa si odváží dříví. Hlavně, když nic nevlastní.
p. Martinek – sdělil, že do dneška argumentuje na to, kdo přesází stromy na poldru.
Začíná jaro a bude zapotřebí se s technikou dostat na pole za Poldrem Nad
Koupalištěm. Pan starosta Matěna slíbil panu agronomovi Šafkovi, že se stromy
přesází, protože se přes mostek nedostane technika a musí jezdit přes část Poldru,
kde jsou nasázeny stromy - odpovězeno místostarostkou obce, že ona sama ví o
tom, že pan starosta toto řešil a až se vrátí z dovolené, hned mu to připomene.
p. Beránek – sdělil, že jak bylo řečeno místostarostkou obce, že Cesta Za Rybníky
by měla být v šíří 4m + 0,25m krajnice. Jelikož je to před jeho domem tak toto
měřil a myslí si, že by cesta měla být jak stávající.
p. MVDr. Olexová – dotaz, když obec má všude pozemky, zóny klidu, bere se
dotace z EU, proč tady v obci není čistička a proč obec na ni nešetří a staví se zde
samé poldry – odpovězeno místostarostkou obce, bohužel, co měla informace, ta
doba, kdy byla dotace na čističky, tak tu obec zaspala. V současné době není
vyhlášena žádná dotace. Vybudování čističky by obec stálo 40 000 000,- Kč a obec
na toto nemá. Poldry obec nestaví za obecní finanční prostředky, ale jsou hrazeny
z dotací, které zajišťuje Státní pozemkový úřad a obci pouze převádí již hotové
dílo do majetku obce.
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23. Místostarostka obce poděkovala zúčastněným a schůzi ukončila v 20.05 hodin.

Petra Kacálková, místostarosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Stanislav Špás ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 19. 2. 2018
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