Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 26. 3. 2015 na obecním úřadě.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Ing. A. Střelka, J. Lipenský, S. Špás,
Ing. František Krtička
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:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Prodloužení nájmu soc. bytu v čp.15/3
Schválení nájemce sociálního bytu v čp.15/2
Schválení pořízení kontejneru na bioodpad
Schválení podání žádosti o dotaci Johnson Controls
Schválení dotace motokros
Schválení podání žádosti o vytvoření pracovního místa prostřednictvím úřadu práce
Hradec Králové
9. Schválení pořízení uvítací tabule
10. Rozpočtové opatření č. 1
11. Schválení záměru na nákup hasičského auta
12. Schválení veřejnoprávní smlouvy TJ Sokol, Farnost, Obecný zájem Smiřice, MX
Team, Knihovna HK, Důchodci Smiřice
13. Ostatní záležitosti
14. Diskuze
15. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/03262015
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 pana Stanislava Špáse a slečnu Petru
Holečkovou. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/03262015
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Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Stanislava Špáse a
slečnu Petru Holečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Obec obdržela žádost od pana xxxx na prodloužení nájmu sociálního bytu č.15/3.
Výše jmenovaný předložil výši příjmu do 28. 2. 2015. Do 20. 4. 2015 musí předložit
výši příjmu za měsíc březen, a pokud splní podmínky pro přidělení sociálního bytu,
bude s ním sepsána nájemní smlouva. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.3/03262015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/3
xxxx s tím, že do 20. 4. 2015 předloží výši příjmu za období březen 2015 a pokud
bude splňovat podmínky, dojde k podpisu nájemní smlouvy, a to od 24. 4. 2015 do 24.
4. 2016. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Obec obdržela žádost od xxxx na pronájem sociálního bytu 15/2.Výše jmenovaná
splňuje podmínky pro přidělení sociálního bytu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/03262015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu xxxx od 1. 4. 2015
do 30. 9. 2015 a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Starosta obce seznámil přítomné, že obec poptala celkem tři firmy na zakoupení
kontejneru na bioodpad, který bude umístěn za obecním obchodem. Firma Kozelek
dodala cenovou nabídku 40 100,- Kč bez DPH, Firma Brukov dodala cenovou
nabídku 44 650,- Kč bez DPH a cenovou nabídku 48 790,- Kč. Starosta obce dal
hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce od firmy Kozelek za cenu 40 100,- Kč
Návrh usnesení č.5/03262015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nákup kontejneru na bioodpad v hodnotě
40 100,- Kč bez DPH od firmy Kozelek
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
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6. Starosta obce seznámil přítomné, že je možné podat dotaci o 1000,-$ prostřednictvím
firmy Johnson Controls, která bude použita na realizaci dětského hřiště v areálu
fotbalového hřiště. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/03262015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti prostřednictvím firmy
Johnson Controls.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Starosta obce seznámil přítomné s žádosti o dotaci na činnost motokrosu. Tato dotace
byla již projednávána zastupitelstvem obce dne 22. 12. 2014, kde nebyl schválen
příspěvek, z důvodu nedohodnutého časového rozvrhu provozu tratě. Po jednání, které
se konalo na obecním úřadě se všichni zúčastnění dohodli, že provoz bude pouze
v pracovních dnech pondělí, středa, pátek v době od 16.00 do 19.00 hodin. MX Team
si podal žádost o příspěvek na částku 10 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek MX Teamu ve výši
10 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Starosta obce seznámil přítomné, že obec podá žádost o vytvoření pracovního místa
prostřednictvím Úřadu práce Hradec Králové. Pracovní místo by bylo zřízeno od 1. 4.
2015. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o vytvoření pracovního místa
prostřednictvím úřadu práce Hradec Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Obec obdržela nabídku od pana Romana Karabinoše na zakoupení uvítací tabule.
Cena tabule je 30 000,- Kč Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zakoupení uvítací tabule v ceně 30 000,- Kč
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Výsledek hlasování:
Pro: 2

Proti: 4

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 9 nebylo přijato
10. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, který tvoří přílohu č. 2
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 1
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
11. Starosta obce seznámil přítomné, že obec má možnost pro Sbor dobrovolných hasičů
Sendražice zakoupit starší hasičské auto od Magistrátu města Hradce Králové. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje záměr na nákup hasičského auta od
Magistrátu města Hradce Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato
12. Starosta obce seznámil přítomné, že od 1. 1. 2015 došlo ke změně zákona č.250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a obec je povinna mít s organizacemi, kterým
poskytuje finanční prostředky z rozpočtu obce uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.
Doposud obec měla s organizacemi uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
Veřejnoprávní smlouvy budou tvořit přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
TJ Sokolem Sendražice.
Návrh usnesení č.12/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a TJ Sokolem Sendražice
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 12 bylo přijato
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
Farností Sendražice.
Návrh usnesení č.13/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a Farností Sendražice
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
Obecným zájmem Smiřice.
Návrh usnesení č.14/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a Obecným zájmem Smiřice
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
MX Teamem Sendražice.
Návrh usnesení č.15/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a MX Teamem Sendražice
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
Svazem důchodců Smiřice.
Návrh usnesení č.16/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a Svazem důchodců Smiřice
Výsledek hlasování:
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Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 16 bylo přijato
Starosta obce dal hlasovat o veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Sendražice a
Knihovnou města Hradce Králové.
Návrh usnesení č.17/03262015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a Knihovnou města Hradce Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 17 bylo přijato
13. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že obec zaslala dopis na Správu a údržbu silnic
Královehradeckého kraje, aby provedli vymýcení náletů směrem od Sendražic
k Trotině.
b) starosta obce informoval přítomné, že obec vybudovala zpevněnou plochu u
obecního úřadu pro kontejnery, aby nebyly v těsné blízkosti dětského hřiště, dále
vybudovala zpevněnou plochu za obecním obchodem, kde bude umístěn v průběhu
dubna kontejner na bioodpad
c) na pracovním jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 23. 3. 2015, se
zastupitelé dohodli, že se vypracuje dotazník pro občany, který se bude týkat
využití prostor obecního úřadu
d) starosta obce informoval, že u stavebních parcel, které nemají dořešenou
přístupovou cestu, obecní úřad nebude vydávat potvrzení pro stavební účely
14. Diskuze
Ing. Střelka – byl se podívat na uvítací tabuli a názor má takový, že tato se nehodí do
těchto míst
p. Špás – Město Hradec Králové vyřazuje hasičské auto, které by sloužilo pro účely
místních hasičů. Do auta se vejdou všichni hasiči, kteří jezdí na závody a dále se do
něho vejde i technika
p. Kopecký – dotaz, kde se bude požární auto parkovat – odpovězeno p. Špásem, že
prozatím u Lipenských
Ing. Krtička – informoval přítomné, že prostřednictvím firmy Johnson Controls byly
podány dvě žádosti o dotaci. Jedna byla podána pro obec Sendražice (použití na
realizaci dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště) a druhá žádost byla podána pro
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obec Lochenice. Obec Lochenice hodlá dotaci využít na vytvoření vhodného řešení
úpravy stávajícího reliéfu, tak zajištění bezpečného podjezdu pro kola kolem ústí
Olšovky pod silnicí I/33, kterým by se mělo docílit pokračování jízdy na kole
z/na Hradečnici.
Ing. Krtička - informoval přítomné ohledně rekonstrukce obecního úřadu. Všechny
kandidátní listiny, které byly v obci, měly toto zahrnuto ve volebním programu.
Rekonstrukce obecního úřadu by se měla zvládnout prostřednictvím dotačního titulu.
Minulý týden se konalo místní šetření, kde firma vypracuje cenovou nabídku na
projekt. Obec vypracuje tzv. „stavební program,“ který napoví, co by se mělo provést
s budovou obecního úřadu, tj. k jakým účelům by do budoucna měla být využívána.
Zda by obec nepřestěhovala hasiče do budovy obecního úřadu, výstavba garáže,
vestibulu, obecní byt atd. Dotazník bude anonymní a sběr dotazníku bude v obecním
obchodě a na úřadě do konce dubna.
Ing. Krtička – informoval přítomné o dalším místním šetření, které se konalo na
fotbalovém hřišti, kde by mělo do budoucna vzniknout komplex multifunkčních hřišť.
Byli zde zástupci od firmy Linhart sport, kteří podobná hřiště projektují.
Ing. Krtička – informoval přítomné, že část fotbalového hřiště není v majetku obce, ale
v majetku České republiky. Obec nyní požádala o řešení narovnání majetkových
vztahů.
Ing. Krtička – sdělil přítomným, že proti pořízení uvítací tabule hlasoval, protože si
pamatuje, že tato žádost se projednávala již tři roky nazpět (zpětně). Pokud obec má
v úmyslu vítat návštěvníky obce, pak by to mělo být řešeno ze všech stran příjezdů do
obce. Takovéto uvítací tabule bývají obvykle součástí dopravní značky označení
vjezdu do obce. Navrhovaná tabule řeší toto nekoncepčně a byla historickou
iniciativou nabízejícího.
p. Pechanec – dotaz – pokud obec připravuje projekty, zda oslovuje více firem nebo
pouze jednu – odpovězeno Ing. Krtičkou, že v současné době je obec v kontaktu pouze
s jednou firmou, dále odpověděl p. Lipenský, že obec bude oslovovat další firmy, aby
se mohly porovnat cenové nabídky. Nejdříve jde o uspořádání možností a lepší
formulace zadání.
p. Matěna - na pracovním jednání zastupitelstva obce bylo dohodnuto, že se nechá
zpracovat návrh projektové dokumentace obecního úřadu, který je bezplatný.
p. Pechanec – dotaz, když obec vypracuje anonymní dotazník, zda má nějakým
způsobem zabezpečeno, aby nedošlo ke zkreslení odpovědí
Ing. Krtička – sdělil přítomným, že obec podala žádost na dotaci, kterou osobně
koordinoval a obci ji zpracovávala firma CEP Hradec Králové. Cena realizace
Projektu dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště je cca 600 000,- Kč (příspěvek
z dotace cca 400.000,-CZK) a zpracování dotace obec stálo zatím 10.000,-Kč, přičemž
v případě úspěchu bude stát dalších 20.000,-Kč, z důvodu realizace výběrových řízení
dle dispozic podmínek grantu. Mezitím obec obdržela nabídku na zpracování dotační
podpory pro zeleň, v celkové výši 55 000,- Kč, která je pro obec nereálná. To je téměř
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dvojnásobná cena oproti projektu na dětské hřiště. Nabídka byla odmítnuta se žádostí
o úpravu ceny.
p. Matěna – informoval přítomné, že dnes byla v obci projektantka na veřejnou zeleň.
Projektantka obešla celou vesnici včetně poldru a vypracuje projektovou dokumentaci
p. Lipenský - projektantka je znalá v získávání dotací. Poradí obci, zda to dělat jako
celek nebo zda nějakou část má obec financovat z vlastních zdrojů. Obec na zeleň
osloví další dva projektanty, aby bylo možné porovnat cenové nabídky.
p. Matěna – v obci bylo provedeno kácení stromů a obec plánuje novou výsadbu
p. Dunko – zda by nebylo dobré vidět kontejner, kdo to bude vyvážet – odpovězeno
panem Lipenským, že vyvážet se bude na firmu Agro Česká Skalice, pobočka ve
Smiřicích a vybraný kontejner má technické parametry na to, aby mohl být vyvážen
nákladním vozidlem zn. Avia.
p. Pejcha – obec by měla vypracovat seznam, co se do kontejneru na bioodpad bude
moci vyvážet.
Ing. Krtička – zda obec zvýší poplatek za svoz odpadu, se vyhodnotí až podle četnosti
vyvážení bioodpadu (nová povinnost obce). Provoz poběží cca rok a pak se vyhodnotí
nákladnost a případná nutnost navýšení poplatků vybíraných obcí.
p. Dunko – k Trotině je provedeno vymýcení keřů, ale je potřeba provést také směrem
k budově nádraží.
p. Matěna – sdělil přítomným, že projekt na horním konci obce bude vyřešen a
kanalizace u autoservisu se dnes zaměřovala a spádově je to v pořádku
Ing. Krtička – chtěl obci poděkovat za pronájem zimního stadionu v Jaroměři. Jak na
pracovním jednání zastupitelů, tak nyní veřejně sděluje názor větší skupiny
návštěvníků a tj. problém nastal v tom, že obec nebyla schopna zorganizovat pohyb na
ledové ploše. Někteří to pojali jako další příležitost hokejového tréninku a létající
puky ohrožovaly ostatní návštěvníky, kteří byli tímto omezeni. Výtku vznesl vůči
organizaci a požádal o zlepšení příprav do budoucna. Zároveň by mělo být přirozené,
aby rodiče lépe zvažovali vhodnost takového jednání a případně toto konzultovali.
p. Špás – sdělil přítomným, že pálení čarodějnic letos proběhne na fotbalovém hřišti a
„Pod Hájem“ se kupa bude pálit dne 1. 5. 2015. Dále hasiči si dne 27. 3. 2015 udělají
brigádu a provedou úklid příkopů ze Sendražice k Trotině a k Nedělištím a dále spálí
roští u poldru
Ing. Krtička – u Holohlav je nějaká nově vytvářená terénní dráha (asi na čtyřkolky),
zda by neměli motokrosaři zájem o trénování tam, resp. zjistit si aktivně víc jestli toto
není řešení do budoucna.
p. Dunko – dotaz, kdo pracuje na obci, že je vidět udělaný kus práce – odpovězeno, že
pan Lenfeld
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p. Kopecký – dotaz na hlínu u čekárny – odpovězeno, že je připravena na cestu ke
hřišti
Ing. Krtička –seznámil přítomné, že jako vlastník pozemků zadal vypracování územní
studie lokality nad hřištěm, kde zvažuje vybudování resortu pro seniory (nový koncept
domova důchodců)
p. Pechanec - zda by bylo možné dávat zápisy z jednání zastupitelstva obce včas na
webové stránky obce – obec napraví
sl. Holečková – informovala přítomné, že v rámci kulturní komise je připraveno 28. 3.
2015 malování vajíček a dne 30. 4. 2015 pálení čarodějnic na hřišti
Ing. Dušek – za myslivecké sdružení seznámil přítomné s tím, že stav veškeré zvěře
značně klesá. Za rok 2014 bylo střeleno 5 ks dančí, 2 kusy černé a 2 lišky. Myslivecké
sdružení má 23 členů s věkovým průměrem 62 let.
15. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20:00 hod.

František Matěna, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Petra Holečková, DiS.

…………………….

Stanislav Špás …………………….



Zápis vyhotovila 26. 3. 2015 Iva Černá
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