Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 4.2.2013 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing. L.Hrubý,Z.Pejcha, Z.Dusová,F.Matěna, ing.
F.Krtička
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 6 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 dohody o partnerství
4. Úprava rozpočtu
5. Schválení příspěvku důchodci Smiřice
6. Schválení příspěvku na kostel
7. Žádost pana Špáse o prodloužení osvětlení
8. Informace – o nabídce zemního plynu
9. Seznámení s projekty na cesty
10. Informace o přípravě akce Pozemkového úřadu v roce 2013
11. Schválení daru pozemku
12. Ostatní záležitosti
13. Diskuze
14. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Milana
Holečka
Návrh usnesení č.2/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou
a pana Milana Holečka
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
V 19.15 se dostavil ing.F.Krtička
3. Starosta obce přečetl dohodu o partnerství, která bude uzavřena mezi obcí
Sendražice a Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866 a týká se křížku u
památné lípy. Tato dohoda tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu
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Návrh usnesení č.3/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dohodu o partnerství mezi obcí Sendržaice a
Mikroregionem obcí Památkové zóny 1866
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Úprava rozpočtu se týká dotace na prezidentské volby, a to v příjmech
pol.4111 23500,- Kč a ve výdajích položka 6115 ve výši 23500,- Kč
Návrh usnesení č.4/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Obec obdržela žádost od svazu důchodců Smiřice, kteří žádají obec o příspěvek na
jejich činnost v roce 2013.
Návrh usnesení č.5/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek důchodcům Smiřice ve výši
2000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Obec obdržela žádost o příspěvek na kostel.Starosta dal hlasovat o částce 3000,- Kč
Návrh usnesení č.6/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na kostel ve výši 3000
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 2
Zdrželo se: 1
7. Obec obdržela žádost od pana Špáse na vybudování veřejného osvětlení v ulici u
Dančukových. Vzhledem k tomu, že obec plánuje opravu této komunikace, je
potřeba před touto opravou komunikace provést umístění jedné lampy veřejného
osvětlení.
Návrh usnesení č.7/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vybudování jedné lampy veřejného
osvětlení v ulici od Dančukových směrem k panu Špásovi
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
8. Informace ohledně nového dodavatele na zemní plyn,. V současné době má obec
dvě nabídky, kdy firma Čez nabízí úsporu 5% a firma Fonergy, která nabízí úsporu
vyšší . Ing.Hrubý měl za úkol toto prostudovat a má na to názor, že nabídka vypadá
lákavě. Není k dispozici kupní smlouva, která by měla obsahovat veškeré informace.
Je zapotřebí se s firmou spojit, aby dodala potřebné informace. Starosta obce sdělil,
že firmu pozve na pracovní jednání zastupitelstva obce. Dále starosta obce dal
hlasovat, zda zastupitele obce souhlasí s tím, že starosta obce sjedná plyn u ČEZU
Návrh usnesení č.8/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje sjednání odběru plynu v sociálních bytech
u firmy ČEZ
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 1 Zdrželo se: 1
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9. Starosta obce seznámil přítomné s projekty na cesty, které by se měli dělat v roce
2013. Cesta u Dunkových u Dančukových a kopeček u Lášů. Všechny tyto cesty
jsou podané na dotacích prostřednictvím programu obnovy venkova. Dotace by měla
být známa koncem března. Je možnost, zahájit výběrové řízení, které by se mělo
pohybovat kolem 2 000 000. Hlavní akce jsou cesty kolem 1500000, které obec
zainvestuje ze svých finančních prostředků. Tato akce se týká stavební komise pod
vedením pana Matěny a k sobě si bere starostu obce a ing. Luboše Hrubého
10. Starosta obce podal informaci ohledně příprav akcí Pozemkového úřadu, které
budou zahájeny v roce 2013. Jedná se o tyto akce: Pokračování výstavby poldru za
Šonovými, poldr a cesta u křížku směrem na Neděliště. Obec Neděliště by měla
navázat kontakt s pozemkovým úřadem a tato cesta by se mezi obce měla spojit.
Akce jsou ve stádiu, kdy se obnovují nové projekty. Na 11.2. je naplánována
pochůzka v terénu, na kterou budou pozváni majitelé sousedních pozemků, kterých
se toto týká. Finančně jsou tyto akce zajištěny prostřednictvím pozemkového úřadu a
rozjedou se obě akce, jak výstavba poldru za Šolcovými, tak i dokončení poldru za
Šonovými.
11. Obec obdržela nabídku od pana Vladimíra Hrubého, ohledně daru části pozemku
66/3, která je v jeho vlastnictví. Pozemek je zatížen věcným břemenem. Pozemek
obci daruje za předpokladu, že obec provede na vlastní náklady zaměření a převod
pozemku na katastrální úřad.
Návrh usnesení č.9/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zaměření pozemku
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
12. Ostatní záležitosti
Ing.Krtička – podal informaci ohledně akcí kulturní komise – komise má schůzku
zítra bude se probírat karneval a akce pro seniory- komise , komise probírala i ples a
vzhledem k tomu, že loni nebyla účast, ples se pro letošek konat nebude
Starosta obce sdělil přítomným, že obci byl na 14 dní zapůjčen odvlhčovač vzduchu,
se kterým obec nebyla spokojena. Jelikož má obec ve svých prostorách vlhké zdivo,
je zapotřebí, aby obec zakoupila odvlhčovač, který bude dále na žádost místních
občanů i zapůjčovat v případě nějakých havárií
Návrh usnesení č.10/04022013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zakoupení odvlhčovače vzduchu do ceny
8000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
13. Diskuze
a. ing. Hrubý - doporučuje udělat výběrové řízení, ale rozdělit každou etapu na
jednotlivé položky
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b. p.Pejchová – dotaz na obecní ples, bylo stanoveno datum 9.2.2013 z jakého
důvodu nebyl ples uskutečněn – předseda kulturní komise ing.Krtička sdělil, že
nebylo do poslední chvíle jasné, kdo to bude organizovat, komise měla jediný
termín až na 23.3., ale zastupitelstvo obce na pracovním jednání se dohodlo, že
letos obecní ples se konat nebude, z důvodu malé návštěvnosti v minulém roce
c. ing.Hrubý- z titulu předsedy kontrolní komise má podněty k vyhlášce o místních
poplatcích. Komise neustále něco kontroluje, ale nic s tímto nikdo nedělá, pokud
obec schválí vyhlášku, je třeba si za ni stát. Na pracovním jednání se tato vyhláška
řešila, ale je zapotřebí ji konzultovat s ministerstvem vnitra. Za úkol toto dostala
paní Vítová, která ji připraví do dalšího jednání
d. p.Holeček- před obecním obchodem je udělán hlavní uzávěr vody, který se zde
propadá, to samé je i u hostince. Starosta obce na toto odpověděl, že zavolá firmu
Bortu a požádá o opravu
14. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.30 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

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

…………………….
…………………….

Zápis vyhotovila 4.2.2013 Iva Černá
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