Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27. 6. 2016 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, J. Lipenský, Z. Šonová
S. Špás, Ing. F. Krtička
Omluven: P. Holečková, Dis.
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce 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 závěrečného účtu obce za rok 2015 a schválení účetní závěrky obce za rok
2015
4. Žádost o pronájem obecního bytu
5. Schválení zvýšení nájemného v sociálních bytech od 1. 7. 2016
6. Schválení podání žádosti o dotaci na odbahnění poldru č. 3 Nad Koupalištěm
7. Žádost o povolení turnaje v malé kopané
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a pana Stanislava
Špáse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a
pana Stanislava Špáse.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
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3. Předseda finanční komise obce seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 spolu se závěrečným účtem obce. Nikdo nepodal připomínku a starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/06272016:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2015 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí o pronájem obecního bytu od xxxx. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem obecního bytu xxxx.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 6

Zdrželo se:

Usnesení č. 4 nebylo přijato.
5. Starosta obce seznámil přítomné, že na základě vyhlášení a zveřejnění Ministerstva
pro místní rozvoj dochází od 1. 7. 2016 ke zvýšení limitu nájemného v sociálních
bytech postavených podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., a to ze 46,77 Kč/m2 na
49,91 Kč/m2. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zvýšení nájemného v sociálních bytech
postavených na základě nařízení vlády č. 333/2009 od 1. 7. 2016 na 49,91Kč/m2 a
zároveň pověřuje starostu obce k podpisu nájemních smluv.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce seznámil přítomné se škodou, která vznikla dne 28. 5. 2016, když naši
obec zasáhla silná bouře doprovázená přívalovým deštěm. Obci tím vznikla škoda na
hlavní protipovodňové ochraně obce – na poldru č. 3 Nad Koupalištěm, který je od
tohoto data zanesen blátem a nánosem sedimentu z přilehlých polí. Obec toto řeší
s Ministerstvem zemědělství, které dne 20. 6. 2016 svolalo komisi za účasti
zaměstnanců státního zemědělského infrastrukturního fondu a firmy Povodí Labe. Z
jednání komise byl sepsán protokol o zjištěných škodách na stavbách. Na základě
kterého obec požádá Ministerstvo zemědělství o dotaci. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
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Návrh usnesení č.6/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o dotaci na odbahnění poldru
č. 3 Nad Koupalištěm prostřednictvím Ministerstva zemědělství.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Obec obdržela od pana Martina Hanuše žádost o povolení k uspořádání turnaje v malé
kopané HAWAL- CUP dne 16. 7. 2016 na Obecním hřišti v Sendražicích. Pan Hanuš
se v žádosti zároveň dotazuje, zda by obec neměla zájem se podílet na pořádání
turnaje. Turnaj by pak mohl nést název – „HAWAL CUP 2016 - O POHÁR
STAROSTY SENDRAŽIC,“ toto za podmínky, že by se obec podílela na koupi
pohárů, jejichž pořizovací cena bude ve výši cca 2 500,- Kč. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.7/06272016
Zastupitelstvo obce Sendražice neschvaluje se podílet na turnaji, ale schvaluje panu
Martinu Hanušovi, že proplatí fakturu za nákup pohárů do výše 2 500,- Kč,
s tím, že si pan Hanuš Martin, jako pořadatel turnaje sjedná podmínky pronájmu s TJ
Sokolem Sendražice, které písemně doloží na OÚ Sendražice nejdéle do 10. 7. 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Ostatní záležitosti:
a) Starosta obce seznámil přítomné se studií, která se týká lokality nad hřištěm.
Tato studie je pouze rozpracovaná a k této se ještě bude vyjadřovat Odbor
památkové péče Magistrátu města Hradec Králové, jehož případné připomínky
se vyhodnotí a zapracují do studie.
b) Starosta obce informoval o dokončené závěrečné zprávě, která se týkala
ukončení stavby dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Obec měla
povinnost tuto zprávu zaslat do 30. 6. 2016, aby nemusela vracet dotaci. Dle
telefonické informace má obec vše v pořádku a nyní se bude čekat na písemné
potvrzení. Starosta obce poděkoval panu ing. Krtičkovi a paní Černé za
odvedenou práci.
c) Starosta obce informoval, že firma Borta zahájí opravu chodníku po 20.
červenci 2016.
9. Diskuze
a) p. Pejcha – dotaz: Z jakého důvodu si pan Krušina chce pronajmout obecní byt
č.p.1? Odpovězeno starostou obce, že bude předělávat dům a potřeboval by zde
uschovat nějaké věci.
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b) Ing. Krtička – odpověď na pronájem bytu – v současné době má obec
rozpracovaný projekt na tento obecní byt. Dnes před zasedáním ZO měli
zastupitelé jednání s architektem na místě, byt prošli a do 14 dnů architekt opět
zastupitelé navštíví již s vypracovaným projektem. V projektu bude zakreslena
garáž pro hasičské auto, která by měla být vybudována ze současného přístavku.
Obec chce, aby již na podzim bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci této
části obecního úřadu. Dále sdělil, že obec byt nemůže pronajmout z důvodu, že je
ve špatném stavu.
c) p. Pejcha – jako člen výboru TJ Sokol Sendražice se dotazuje, kdo rozhoduje o
propůjčení a nákladech spojených s Hawal Cupem na obecním hřišti. V loňském
roce, když se na obecním hřišti konal tento turnaj, pan Hanuš sdělil TJ Sokolu
Sendražice, že za pronájem obecního hřiště a za spotřebovanou vodu nebude hradit
žádnou finanční částku, jelikož mu obec nařídila uskutečnit turnaj Hawal Cup.
Obecní hřiště má v pronájmu TJ Sokol, a pokud obec toto propůjčí soukromé
osobě, měl by být nájemce o tomto informován. To se však v loňském roce nestalo
a veškeré náklady za pana Hanuše uhradil TJ Sokol Sendražice. Pan Pejcha tedy
doufá, že v letošním roce si pořadatel pan Hanuš dojedná včas podmínky s TJ
Sokolem Sendražice – odpovězeno zastupiteli, že s tímto souhlasí.
d) p. Kacálková – v loňském roce, když zveřejnila fotky poskytnuté z Hawal Cupu do
Zpravodaje mikroregionu 1866, tak se k ní doneslo, že pořadatelé Hawal Cupu
s tímto měli nějaký problém, proto by byla ráda, aby ji byl v letošním roce
příspěvek a fotografie k uveřejnění poskytnuty přímo pořadatelem akce, protože by
byla jistě škoda informace o takovýchto akcích neuveřejňovat.
e) p. Kacálková – 24. 6. 2016 se za Obec Sendražice zúčastnila valné hromady
Mikroregionu obcí památkové zóny 1866. Mimo jiných věcí, které budou
uveřejněny v zápisu z jednání na internetových stránkách mikroregionu, se zde
řešilo konání různých vzpomínkových akcí u příležitosti 150. výročí bitvy na
Chlumu. V souvislosti s tímto upozornila, že dne 1. 7. 2016 proběhne bojová
ukázka srážky jízdy u Střezetic. Bojová ukázka na Chlumu bude tentokrát až v
neděli 3. července.
f) p. Pejcha – stávek na vodoteči u hřiště, ze kterého je mimo jiné zavlažováno hřiště
- stále je problém s jeho napouštěním, protože voda zapáchá, a to z důvodu, že v ní
plavou výkaly z žump. Dříve tento problém nebyl a teď je to neustále zanesené.
Všechny domácnosti přece mají povinnost nechat si žumpu pravidelně vyvážet.
Obec by měla požadovat, aby ji občané předkládali potvrzení o tom, jak nakládají s
biologickými odpady ze svých domácností. Pokud takový doklad nemají, tak by
měli dostat nějakou sankci. Odpovězeno zastupiteli – o tomto problému vědí a
budou toto řešit způsobem, že u podezřelých domácností provedou kontrolu na
základě, které jsou majitelé nemovitosti nuceni předložit doklad o nakládání
s tímto odpadem. Pokud toto nebude předloženo, obec postoupí tuto záležitost
Magistrátu města Hradec Králové na Odbor životního prostředí, který v tomto
případě může uložit pokutu za nedodržování povolení o nakládání s odpady.
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g) p. Černá – dotaz: 1. června byl Mezinárodní den dětí, tak proč v okolních obcích
jsou konány dětské dny a proč tomu tak není taky u nás? Zodpovězeno:
Předsedkyně kulturní komise je v současné době v zaměstnání nadměrně vytížená,
proto zatím dětský den neproběhnul. Děti o něj v žádném případě nepřijdou a zcela
určitě se je na co těšit.
h) p. Kopecký – sdělil, že vybudované dětské hřiště na fotbalovém hřišti je moc
pěkné.
i) p. Kopecký – dotaz k poldrům – když květnový prudký déšť zasáhnul pana
Smrčku, tak zda obec řeší připravované poldry – odpovězeno starostou obce, že po
povodni tu byla komise a sdělila, že poldr „V Dolinách“ by se měl prohloubit a
poldr „Nad Rybářovými“ by se mohl v únoru příštího roku začít budovat, pokud
však Pozemkový úřad na toto obdrží dotaci.
j) p. Šonová – dotaz, zda se byl někdo podívat na „Hradečnici.“ Na jejím konci u
vjezdu na silnici 1. třídy č. 33 je po přívalovém dešti ve špatném stavu, vymletá až
na velké kameny, které zde dříve byly. Požaduje, zda by se obec nespojila se
starostkou Obce Lochenice, aby tam byla poslána nějaká technika, která by to tam
upravila, aby cesta opět mohla sloužit jako dříve.
k) Ing. Krtička - vyjádření ke studii stavby v lokalitě „Nad hřištěm“ - před rokem
požádal obec o zadání studie na odboru hlavního architekta. Obecní zastupitelstvo
definovalo body, které studie musí obsahovat, a to například pás zeleně,
vypouštění odpadních vod na konec Sendražického potoka atd. Obava místních
občanů, že bude rozježděná nová cesta k hřišti, je zbytečná, jelikož studie řeší
přístupovou cestu od Nedělišť.
10. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.15 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Kacálková …………………….
Stanislav Špás …………………….

 Zápis vyhotovila Iva Černá 27. 6. 2016
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