Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 18. 5. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Ing. F. Krtička, Ing. A. Střelka, J.
Lipenský, S. Špás
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 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. Rezignace člena kulturní komise
4. Jmenování člena kulturní komise
5. Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech č.1/2015
6. Schválení smlouvy na odběr biomasy
7. Jmenování zástupce na valnou hromadu firmy VaK Hradec Králové
8. Žádost o odkup pozemku
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 a účetní závěrky za rok 2014
10. Schválení projektu na výsadbu zeleně v obci
11. Schválení koupě požárního auta
12. Nabídka bitevní ukázky
13. Schválení vypracování studie na výstavbu víceúčelového sportovního areálu
14. Rozpočtové opatření
15. Ostatní záležitosti
16. Informace, diskuze
17. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/05182015
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.2/05182015
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Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Petru Kacálkovou a
slečnu Petru Holečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Obec obdržela rezignaci od členky kulturního výboru slečny Michaely Rulíkové k 17.
5. 2015.
Zastupitelstvo obce Sendražice toto bere na vědomí
4. Předsedkyně kulturního výboru slečna P. Holečková navrhla novou členku kulturního
výboru Ing. Bc. Petru Štěpánkovou. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/05182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje členku kulturního výboru Ing. Bc. Petru
Štěpánkovou
.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
5. Místostarostka obce seznámila přítomné s novou obecně závaznou vyhláškou č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Sendražice. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/05182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sendražice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
6. Místostarostka obce seznámila přítomné se smlouvou na odběr biomasy, kterou obec
uzavře s firmou AGRO CS, a. s. Říkov. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.5/05182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu na odběr biomasy, která bude mezi
obcí a firmou AGRO CS, a. s. Říkov a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 5 bylo přijato
7. Starosta obce seznámil přítomné, že dne 3. 6. 2015 od 10.00 hodin se koná valná
hromada společnosti VaK Hradec Králové. Obec musí na valnou hromadu delegovat
zástupce. Starosta obce navrhl místostarostku obce paní Petru Kacálkovou. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje delegáta na valnou hromadu VaK
místostarostku obce paní Petru Kacálkovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
8. Obec obdržela žádost od xxxxx na odkup pozemku č.773/36 o výměře 7m2 starosta
obce sdělil, že obec na tento pozemek zveřejní záměr.
9. Účetní obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 spolu se závěrečným účtem obce. Nikdo nepodal připomínku a
starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2014 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
Účetní obce seznámila přítomné s výkazy FIN, rozvaha, výkaz zisku a ztrát,
s přílohou, zprávou o hospodaření obce a s inventarizační zprávou za období od
1. ledna do 31. prosince 2014. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje účetní závěrku za období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
10. Starosta obce seznámil přítomné s poptávkou na projekt sadových úprav po obci. Obec
poptala tyto firmy: Ing. Lenka Hladíková – cenová nabídka 58 000,- Kč, Ing.
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Miroslav Pyciak- cenová nabídka 65 000,- Kč, OK Zahrady – cenová nabídka 73 810,Kč. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.9/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu na projekt sadových úprav Ing. Lenku
Hladíkovou s cenou 58 000,- Kč a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato
11. Starosta obce seznámil přítomné s kupní smlouvou na pořízení hasičského auta od
Magistrátu města Hradce Králové za cenu 12 200,- Kč. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.10/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pořízení hasičského auta v ceně 12 200,- Kč
a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
12. Místostarostka obce seznámila přítomné s nabídkou pochodu historických jednotek
přes naši obec, která by se konala dne 3. července 2015 u příležitosti vzpomínkové
akce k 149. výročí Prusko – rakouské války roku 1866. Cena pochodu historických
jednotek byla původně 25 000,- Kč. Po dohodě s pořadateli akce se podařilo její cenu
snížit na částku 15 000,- Kč. V ceně bude zahrnut pochod historických jednotek přes
naši obec, pietní akt u pomníku z války 1866 na „starém“ hřbitově u kostela a bojová
ukázka. Dále je obec povinna zajistit nealko nápoje pro členy historických jednotek a
vodu pro koně. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pochod historických jednotek v ceně
15 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 2

Usnesení č. 11 bylo přijato
13. Předseda finanční komise Ing. Krtička seznámil přítomné s vypracováním studie na
výstavbu víceúčelového sportovního areálu v obci. Obec na vypracování studie
oslovila tři firmy: Firma Sportprojekta – cenová nabídka 32 500,- Kč bez DPH, firma
Tomovy Parky – cenová nabídka 49 852,- Kč bez DPH, firma Profesionálové cenová
nabídka 29 887,- Kč bez DPH. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější
nabídce
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Návrh usnesení č.12/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje na vypracování studie – výstavba
víceúčelového sportovního areálu v obci firmu Profesionálové v cenové hodnotě
29 887,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 2

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 12 bylo přijato
14. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/05182015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato
15. Ostatní záležitosti
Místostarostka obce informovala přítomné o 2. oficiálním setkání představitelů obcí a
měst v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, kterého se účastnila spolu se
starostou obce dne 29. 4. 2015 v Nechanicích. Tohoto setkání se účastnil mimo jiných
i Ing. Svátek z MM HK. Probírala se zde témata týkající se školství, cestovního ruchu
a dotační tituly pro nadcházející období. V nadcházejícím období bude z dotačních
titulů zcela určitě podporována např. výstavba domů s pečovatelskou službou, různá
komunitní centra pro etnické menšiny atd. Dále bylo projednáváno nakládání
s bioodpadem v obcích, výstavba cyklostezek, kde bylo řečeno, že budou dotovány
pouze cyklostezky, které budou vybudovány za účelem dopravy do zaměstnání a ne
turistické a další záležitosti.
16. Informace, diskuze
a) Ing. Střelka – informoval přítomné s dotazníkem ohledně využití prostor obecního
úřadu. Termín odevzdání je do 31. 5. 2015.
b) Ing. Krtička – informoval přítomné o projektu na stavbu „senior resortu,“ který by
měl být vystavěn za fotbalovým hřištěm. „Senior resort“ by měl být obsazen 92
lidmi, kteří by mohli mít trvalý pobyt v obci a dále zde bude dostupná
pečovatelská a lékařská péče. Veškeré náklady půjdou za investorem, kterým bude
Ing. Krtička.
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c) pí. Pejchová – dotaz, co „senior resort“ přinese do obce, a co z toho bude mít Ing.
Krtička – odpovězeno Ing. Krtičkou, že pro obec to bude znamenat zvýšení příjmu
v rozpočtu obce, jelikož v dnešní době se počítá na občana, který zde má trvalý
pobyt částka 9 000,- Kč/rok a z firmy se do obce bude vracet DPH, jelikož firma
bude plátcem DPH. Ing. Krtička z toho bude mít příjem z podnikání, který bude
určen podmínkami dotace, za kterých by měl být „senior resort“ vystavěn.
d) p. Pejcha – informoval, že v popelnici na kov bylo smotané pletivo.
e) Ing. Střelka – informoval přítomné, že obec pořídila kontejner na bioodpad. Pro
letošní rok je tato služba pro občany zdarma a podle nákladů, které bude
v letošním roce obec na tento vývoz mít, je možné, že se tato cena promítne do cen
za odvoz odpadů na příští rok.
f) p. Pejcha – dotaz, jaké auto se kupuje hasičům - odpovězeno, že zn. Avie.
g) p. Horák – sdělil přítomným, že ukázka k výročí Prusko – rakouské války se již
v obci konala. Ukázka byla zdarma a účast občanů byla minimální.
h) Ing. Střelka – chápe pietní akt, ale má obavu z toho, že tu projde armáda a účast
diváků bude malá. Za cenu 15 000,- Kč, by se dala pořídit jiná akce, která by
přilákala více občanů.
i) Ing. Střelka – sdělil přítomným, že obdržel cenové nabídky, které se týkaly
vypracování studie na víceúčelový sportovní areál v obci. Nabídky si prostudoval a
zjistil, že u firem, které provádějí výstavby sportovních areálu, by se výstavba
areálu v naší obci pohybovala v rozmezí 8 – 10 miliónu, což je pro naši obec dosti
velká částka. On sám navrhuje se studií počkat a zrealizovat pouze multifunkční
hřiště, což je v rámci částky cca 1 miliónu a to by byla obec schopna zrealizovat i
z rozpočtu obce v případě, že na toto nebude poskytnuta dotace.
j) Ing. Krtička – odpověď Ing. Střelkovi - částka 8 – 10 miliónu je příliš nadsazená.
Celý areál by se měl pohybovat v rozsahu 2 – 3 miliónu. Pokud bude obec
provádět výstavbu víceúčelového sportovního areálu postupně, bude muset mít na
každou část stavební povolení. V současné době ještě obec musí vyřešit dva
pozemky, které v této lokalitě nemá ve svém vlastnictví. Dále sdělil, že
v důvodové zprávě, která byla součástí žádosti o dotaci na dětské hřiště podané na
Ministerstvu pro místní rozvoj, se uvádí, že obec zrealizuje výstavbu
víceúčelového areálu v obci.
k) Ing. Střelka – sdělil, že důvodovou zprávu četl a je v ní uvedeno, že obec bude
pořizovat stavbu víceúčelového areálu postupně podle finančních možností
l) p. Lipenský – sdělil, že v důvodové zprávě není žádná zmínka o odbagrovaní
svahu u hřiště.
m) Ing. Krtička – sdělil, že pokud nebude vypracovaná studie na víceúčelový
sportovní areál, tak on si na hranici svého pozemku, sousedícího s fotbalovým
hřištěm, postaví betonovou zeď a fotbalisté, kteří vyběhnou pro míč, zde budou
narážet do zdi. Pokud nebude schválena studie na víceúčelový sportovní areál,
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požaduje vypracování obdobného dotazníku, jako se zpracovával ne rekonstrukci
obecního úřadu.
n) p. Kuhn - sdělil, že v obci Hořiněves se nachází víceúčelové hřiště, které bylo
postaveno z dotace a je prováděna kontrola jeho využití. Má strach, pokud by
v naší obci něco takového bylo vystavěno, aby obec z důvodu nevyužívání
nemusela dotaci vracet.
Dále p. Kuhn ještě konstatoval, že silnice od točny ke konci jeho domu není
opravená. Obec má finanční prostředky na ostatní věci a na silnici nemá. Tento
problém řeší již několik let zpět a pořád se nic neděje – starosta obce na toto
odpověděl, že nejprve se musí dokončit rozpracovaný projekt a poté se může dělat
dál.
o) p. Horák – sdělil přítomným, že je zapotřebí mít připravenou studii na víceúčelový
sportovní areál, ale nejprve by viděl provést stavbu kanalizace u sušárny, poté
cestu od točny ve směru na obec Hořiněves, rekonstrukci obecního úřadu a
nakonec hřiště. Dále sdělil, že v době jeho starostování se provádělo to, na co byly
finance, jelikož v žádném případě nebyl příznivcem, aby se obec zadlužila.
p) p. Kuhn – jak dlouho je platné stavební povolení? Odpovězeno Ing. Krtičkou –
2 roky.
q) p. Pejcha – sdělil přítomným, že pokud obec nebude mít vypracovanou studii na
akci, kterou má v plánu realizovat, není schopna podat žádost o dotaci v tom
okamžiku, kdy je dotace vypsána.
r) p. Horák – sdělil přítomným, že vypracování studie na stavbu víceúčelového
sportovního areálu kolem fotbalového hřiště je důležitější než vypracování studie
na obnovu zeleně v obci.
s) p. Matěna - sdělil přítomným, že například, když se jde úvozem od kostela
směrem k nádraží, tak zde zeleň chybí, dříve zde byly švestky a nyní jsou zde samé
náletové dřeviny.
t) p. Matěna- dotaz na pana Dunka, kdy bude zhotoven důjezd u Dušků –
odpovězeno, že do konce května.
u) p. Dušek – sdělil přítomným, že do obce jezdí pracovnice z domácí zdravotní péče
a chválí čistotu a upravenost obce.
v) p. Pejcha – a) proč obec půjčila stan, který je v majetku fotbalistů a nezeptala se
jich – odpovězeno pí. Černou, že se toto nevědělo, jelikož stan byl umístěn ve
skladu OÚ.
b) na obecním hřišti se konalo pálení čarodějnic a bylo dohodnuto s předsedkyní
kulturní komise, že se vše uklidí do původního stavu. K tomu pak nedošlo a popel
z pálení ohně je tam doposud – odpovězeno, že dne 19. 5.2015 bude pracovníky
OÚ uklizeno.
c) po akci dětský karneval byly kulisy uskladněny na půdu obecního hostince, aniž
by na to byl nájemce obecního hostince upozorněn.
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w) p. Špás – sdělil, že úklid po pálení čarodějnic by měla zajistit kulturní komise a ne
obecní pracovníci.
x) p. Horák – sdělil přítomným, že když obec připravovala stavbu nové výstavby, tak
narážela na problémy a vše dlouho trvalo. Tímto chce říci, aby obec nedělala Ing.
Krtičkovi problémy s výstavbou „senior resortu,“ protože pro obec to bude přínos
a nebude se na tom muset žádným způsobem podílet.
y) p. Špás – sdělil, že nikdo ze zastupitelů obce neřekl, že bude dělat Ing. Krtičkovi
potíže s výstavbou.
z) Ing. Krtička – poděkoval panu Horákovi, že díky němu jsme se posunuli trochu
dál, jelikož v době jeho starostování byla připravena studie na horní konec obce.
aa) p. Špás – sdělil přítomným, že v sobotu 23. 5. 2015 se konají hasičské závody na
fotbalovém hřišti a pro děti je připraven po celý den skákací hrad.
bb) pí. Černá – dotaz, kdy bude v obci „Dětský den“ – odpovězeno sl. Holečkovou, že
pravděpodobně dne 27. června 2015.
cc) p. Špás – nabídl kulturní komisi, že pokud bude mít zájem, je možné domluvit
ukázku malých hasičů z Předměřic.
18. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.35 hod.

František Matěna, starosta obce ……………………

Ověřovatelé zápisu:

Petra Kacálková

…………………….

Petra Holečková DiS…………………….



Zápis vyhotovila 18. 5. 2015 Iva Černá
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