Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 22. 12. 2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, DiS., Ing. F. Krtička, Ing. A. Střelka,
J. Lipenský, S. Špás
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 obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Schválení vydání nového územního plánu obce
4. Schválení dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen
5. Rozpočtové opatření č. 5
6. Schválení příspěvků organizacím na rok 2015
7. Schválení rozpočtu na rok 2015
8. Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2017 - 2019
9. Schválení pronájmu pozemku
10. Žádost o umístění sídla spolku TJ Sokol Sendražice
11. Schválení dodatku ke smlouvě o energetickém poradenství
12. Projekt úpravy silnice
13. Diskuze
14. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/12222014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a slečnu Petru
Holečkovou. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/12222014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a
slečnu Petru Holečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Starosta obce seznámil přítomné s dokončeným novým územním plánem obce. Dále
sdělil, že připomínkování k územnímu plánu obce se konalo dne 3. listopadu 2014 na
obecním úřadě za přítomnosti Ing. Arch. Pavla Kramáře a Ing. Arch. Jany Marečkové
(za magistrát města). Připomínky občanů byly zahrnuty do tohoto plánu.
Zastupitelstvo obce Sendražice po projednání návrhu Územního plánu Sendražice,
předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové,
I.
ověřuje
soulad Územního plánu Sendražice s Politikou územního rozvoje České republiky a s
územně plánovací dokumentací vydanou Královéhradeckým krajem, dle přiloženého
Odůvodnění Územního plánu Sendražice, doplněného o část zpracovanou ve spojení s
ustanovením §53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) a § 172 odst. 4 a 5
zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: správní
řád)
- zastupitelstvo obce Sendražice neshledalo žádný rozpor
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
II.
schvaluje
vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Sendražice, zpracovaným
pořizovatelem (viz příloha)
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
III. r o z h o d u j e o v y d á n í Územního plánu Sendražice
formou opatření obecné povahy, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících
správního řádu
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
IV.
ruší
platnost Územního plánu obce Sendražice a jeho změn č. 1 – 4, tj. doposud platné
územně plánovací dokumentace obce Sendražice (ÚPO Sendražice – schválený dne 5.
6. 2002, Změna č. 1 ÚPO Sendražice – schválená dne 3. 12. 2003, Změna č. 2 ÚPO
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Sendražice – nabytí účinnosti dne 29. 4. 2009, Změna č. 3 ÚPO Sendražice – nabytí
účinnosti dne 17. 3. 2011, Změna č. 4 ÚPO Sendražice – nabytí účinnosti dne 14. 12.
2011) a to dnem nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
4. Účetní obce seznámila přítomné s dodatkem smlouvy mezi obcí a firmou Marius
Pedersen, ve které se firma zavazuje, že pro rok 2015 ceny nezvyšuje. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/12222014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládáním
s odpadem mezi obcí Sendražice a firmou Marius Pedersen, kde se firma zavazuje, že
ceny na rok 2015 nezvyšuje.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
5. Účetní obce přečetla rozpočtové opatření č. 5, které tvoří přílohu tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.8/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 5
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
6. Starosta obce přečetl žádosti o příspěvky organizacím


SDH Sendražice žádost o příspěvek na rok 2015 částka - 45 000,- Kč. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek hasičům na rok 2015 ve
výši 45 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 9 bylo přijato


TJ Sokol Sendražice žádost o příspěvek na rok 2015 ve výši 60 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.10/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek TJ Sokolu Sendražice na
rok 2015 ve výši 60 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato


Svaz důchodců Smiřice žádost o příspěvek na rok 2015 ve výši 2 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na rok 2015 svazu
důchodců Smiřice ve výši 2 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato


Žádost o příspěvek na opravu místního kostela na rok 2015 ve výši 12 000,Kč. Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na kostel ve výši 12 000,Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato


Občanské sdružení MX Team si podal žádost o příspěvek na rok 2015 ve výši
10 000,- Kč. Než starosta obce dal o tomto hlasovat, navrhl předseda kontrolní
komise Ing. Střelka, aby se o výši finančního příspěvku hlasovalo až na dalším
jednání zastupitelstva obce, jelikož místní občané mají výhrady k provozování
motokrosové tratě a je zapotřebí nejprve se dohodnout na dnech v týdnu, kdy
bude trať provozována. S tímto návrhem souhlasil i předseda finanční komise
Ing. Krtička. Starosta obce dal hlasovat o přesunu tohoto bodu na další jednání
zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č.13/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přesun tohoto bodu na další jednání
ZO
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 3
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Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato


Oddíl malé kopané Cosmos Sendražice si podal žádost o finanční příspěvek na
startovné ve výši 5 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.14/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na startovné ve výši
5 000,- Kč oddílu malé kopané - Cosmosu Sendražice
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 14 bylo přijato


Obecný zájem Smiřice si podal žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.15/12222014:
obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek Obecnému zájmu na zajišťování
sociálních služeb v obci
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato


Knihovna města Hradce Králové si podala žádost o poskytnutí dotace na nákup
knih do výměnných fondů ve výši 2 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.16/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci na nákup knih do výměnných
fondů ve výši 2 000,- Kč pro Knihovnu města Hradce Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16 bylo přijato
7. Účetní obce přečetla rozpočet na rok 2015, který tvoří přílohu tohoto zápisu
Návrh usnesení č.17/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2015. Rozpočet obce se
schvaluje ve výši 4 190 810,- Kč jak v příjmech, tak i ve výdajích.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 17 bylo přijato
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8. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2019.
Rozpočtový výhled tvoří přílohu tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.18/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019.
Rozpočtový výhled tvoří přílohu tohoto zápisu
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 18 bylo přijato
9. Na základě vyvěšeného záměru o pronájem části pozemku p. č. 1349 se přihlásil xxxx.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.19/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1349 za 365,Kč za rok na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a dále pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 19 bylo přijato
10. Obec obdržela žádost od TJ Sokol Sendražice ohledně umístění sídla výše uvedeného
spolku na adresu obecního úřadu Sendražice čp. 1 – předseda kontrolní komise Ing.
Střelka navrhl, aby adresa nebyla na čp. 1, ale na čp. 153 – fotbalové hřiště – kabiny,
a to z důvodu, kdyby se TJ Sokol dostal do finanční potíží a byla na něho vypsána
exekuce, aby nebyl zabaven majetek na obecním úřadě. Starosta obce dal hlasovat o
sídle adresy Sendražice 153.
Návrh usnesení č.20/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje umístění sídla TJ Sokola Sendražice na
adresu Sendražice 153
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 20 bylo přijato
11. Obec obdržela dodatek ke smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných
míst od firmy Energie pod kontrolou. Obec s touto firmou uzavřela v roce 2014
smlouvu o energetickém poradenstvím a správě odběrných míst na elektřinu a plyn.
V roce 2014 obec platila obecně prospěšné společnosti poplatek ve výši 5 000,- Kč za
správu odběrných míst a 0,01 Kč za každou spotřebovanou kWh elektrické energie a
plynu. Z důvodu navýšení počtu obcí do obecně prospěšné společnosti se dodatkem
snižuje cena poplatku společnosti na 3 900,- Kč/rok. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.21/12222014:
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Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek mezi obcí a firmou Energie pod
kontrolou, který je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 21 bylo přijato
12. Starosta obce seznámil přítomné s návrhem řešení opravy cesty a chodníků od
Hlavatých směrem k Hořiněvsi. Oprava by měla spočívat v rozšíření vozovky a
úpravy chodníků u Hlavatých a Holečkových čp. 53. K tomuto je mít zapotřebí
vypracovaný projekt. Starosta obce navrhl, oslovit firmy, zabývající se dopravní
projekcí, aby vypracovaly projekt na výše uvedenou opravu. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.22/12222014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje oslovení 3 firem na provedení projektové
dokumentace v úseku od Hlavatých směrem k Hořiněvsi
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 22 bylo přijato
13. Diskuze
a) Ing. Střelka – na základě kontrolování vyúčtování dotace od TJ Sokola Sendražice za
rok 2014 má výhrady k čerpání finanční dotace na pohoštění na večírku, který TJ
Sokol pořádala a dále k pokutě, kterou TJ Sokol zaplatila za to, že se nedostavila na
zápas. Doufá, že se tyto položky v dalším roce nebudou opakovat
b) Ing. Střelka – výhrada k žádosti o dotaci na rok 2015, o kterou si požádal MX Team.
Poslední rok motokrosová trať byla využívána skoro každý den a ne jako dřív dva dny
v týdnu. Obec sjednala schůzku, a to dne 12. 1. 2015, na které se dohodnou dny, kdy
se trať bude provozovat a poté se bude jednat o přispění dotace.
c) p. Špás – na pracovním jednání zastupitelstva obce, bylo řečeno, aby si motokrosaři
obešli dotčené osoby, které mají výhrady k provozování motokrosové tratě. Obchůzku
provedli a osoby, se kterými jednali, souhlasily s provozováním tratě, ale bohužel
druhý den už tomu tak nebylo, protože osoby obešel MUDr. Holík a osoby najednou
změnily názor. Na základě tohoto se bude konat dne 12. 1. 2015 schůzka.
S motokrosaři chodila i předsedkyně kulturní komise sl. Holečková, která byla u toho,
když osoby řekly jeden den ano a druhý den najednou vše změnily.
d) pí. Kacálková – finanční prostředky, které MX Team obdrží od obce, jim nepokrývají
náklady, které mají a hlavně si musí uvědomit to, že reprezentují obec na soutěžích
e) p. Pejcha – dotaz, zda MX Team není soukromá osoba – odpovězeno, že ne, je to
občanské sdružení mají stanovy, kterými se musí řídit
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f) Ing. Střelka – když obec schválila dotaci oddílu Cosmos Sendražice, požaduje po
oddílu, aby uskutečnil tradiční turnaj Hawal Cup na obecním hřišti
g) Pejcha – TJ Sokol Sendražice nemá sídlo a ze župy mu bylo doporučeno, aby sídlo
bylo umístěno na obci. Už zaslechl, co když se dostane TJ Sokol do insolvence, co
s tím obec bude dělat. Na tuto otázku pan Pejcha odpověděl, že pokud budou dostávat
dotaci na činnost od obce, jako doposud není důvod, aby byl TJ Sokol v insolvenci.
Když dotaci od obce neobdrží, fotbal se nepřihlásí, protože TJ Sokol není schopen
z vlastních finančních prostředků toto provozovat.
h) Ing. Střelka - v rámci kontrolní komise se bude šetřit smlouva s veřejně prospěšnou
společností, zda je pro obec výhodná nebo je jiná firma, která je obci schopna
nabídnout ještě levnější ceny za elektrickou energii a plyn
i) p. Kuhn – dotaz ohledně cesty směrem k Hořiněvsi – odpovězeno starostou obce
j) p. Matěna – poděkoval kulturní komisi za dvě akce, které pořádala. Obě akce se
vydařily. K poděkování se připojila i místostarostka obce pí. Kacálková, která taktéž
poděkovala nejenom kulturní komisi, ale i místním hasičům, fotbalistům a MX
Teamu, kteří pomáhali
k) starosta obce informoval:


obec podala žádost na dotaci o cestu za hřištěm



dne 17. 12. 2014 za účasti Ing. Střelky a pana Osmana ze SÚS HK se konalo
jednání ohledně přeložky kanalizace u sušárny. Zde se musí vypracovat studie
na kanalizaci a poté obec musí jednat s životním prostředím



dne 17. 12. 2014 jednání - křižovatka sil. 1. třídy č. 33 – odbočka na obec
Sendražice - ohledně vyznačení vodorovného dopravního značení „šipek“ na
silnici – je to dané v zápisu a mělo by být provedeno ŘSD KHK.



Sídliště cihelna – obec nechala vypracovat propočet nákladů na provedení
cesty. Cena by měla být cca 1 361 250,- Kč. Dokud nebudou převedeny
pozemky na obec tak se cesta nezačne dělat.



Do konce roku by měly být zhotoveny nové dveře do obecního obchodu firmou
Truhlářství Brandejs



Přístřešek na obchodě je v havarijním stavu, zatéká do skladu z důvodu
popraskaného skla. Oprava bude provedena začátkem ledna.



Cesta za hřištěm – v pátek 19. 12. 2014 byla přerušena stavba cesty za hřiště.
Pokračovat se bude po vzájemné dohodě se stavební firmu. Dojde k urovnání
terénu a dosetí trávy včetně dokončení stavebních prací. Dále firma Borta měla
do konce roku provést vjezd u Duškových a opravit obrubníky v obci.
Z důvodu časové tísně se provede práce dle počasí na začátku příštího roku
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l) pí. Kacálková – informovala přítomné, že obec zakoupila z dotace Johnson Controls
hokejové branky na dětské hřiště
m) Ing. Střelka – přečetl děkovný dopis od firmy Arriva (autobusová doprava), ve
kterém, děkují SDH Sendražice, který dne 1. 12. 2014 při klimatické kalamitě
pomáhal s vyprošťováním autobusu a zprůjezdnit namrzlé silnice
n) Ing. Krtička – informoval přítomné, že je vypsaný dotační titul na volnočasové
aktivity. Obec by chtěla zažádat o dotaci, a to na fotbalové hřiště do prostoru, kde
dříve stála buňka a nyní je zde volný prostor, který by byl možný využít na dětské
herní prvky
o) Ing. Krtička – informoval přítomné, že je v kontaktu s okolními vesnicemi (Neděliště,
Světí, Lochenice, Hořiněves), které mají stejný zájem jako naše obec, a to napojení
cyklostezky. Dne 7. 1. 2015 se koná od 16.00 hodin na Obecním úřadě ve Všestarech
jednání ohledně cyklostezek. Tohoto jednání se účastní Ing. Krtička a paní Kacálková
p) p. Černá – na základě informací, které obdržela od místních občanů, požádala, aby
obec umístila dopravní značky k zastávce autobusu na horním konci obce, kde
účastníci silničního provozu nedodržují rychlost. Na zastávku chodí děti, které
autobusem jezdí do školy a dosavadní označení je vidět až na poslední chvíli.
q) p. Kacálková – z důvodu nedodržování rychlosti v obci, obec osloví dopravní
inspektorát, aby v obci provedl měření rychlosti
r) p. Kopecký – dotaz k projektu kanalizace na dolním konci – starosta obce odpověděl,
že obec je v jednání s projektantem a to tak, že projekt se přepracuje z důvodu, že ve
vypracovaném projektu, který obec má, by se muselo zasahovat velkou částí do
silnice a došlo by k jejímu poškození, což obec nechce. Starosta obce navrhl, aby
projekt byl vypracován tak, aby kanalizace vedla podél autoservisu až k sušárně a zde
by vyúsťovala do potoka
s) p. Dunko – dotaz na stoupající finanční náklady v obci – vysvětleno
t) p. Dunko – kanalizace by byla zapotřebí vyřešit po celé obci, zda obec o tomto
přemýšlí. Zda by obec nepřispívala 50% na čističku lidem, kteří by si ji pořídili, jako
to dělají některé obce - Ing. Střelka odpověděl, že toto řešil s Ing. Koubou
(projektant) a obec si nemůže dovolit čističku z finančních důvodů. Zákon prozatím
neukládá povinnost obce mít čističku
14. Závěr:
Starosta obce popřál pěkné prožití svátků, hodně zdraví, štěstí a těší se na další
spolupráci v roce 2015, dále poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 20:45
hod.

František Matěna, starosta ……………………
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Ověřovatelé zápisu:
Petra Kacálková …………………….…………………
Petra Holečková Dis. …………………….……………



Zápis vyhotovila 22. 12. 2014 Iva Černá
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