Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendraţice konaného dne 15.11.2011 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Pejcha,
Omluven: Z.Dusová
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a jednání zahájil v 19.00 hodin. Sdělil, ţe zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takţe
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Úprava rozpočtu
4. Návrh smlouvy na docházku dětí do školy a školky Hořiněves
5. Řešení sporu o pozemek u obchodu
6. Jmenování inventarizační komise
7. Souhlas s dodatkem smlouvy o prodlouţení nájmu
8. Přípravné práce na ţádost o dotaci
9. Prodej pozemku pí.Vozárová
10. Oprava kontejneru u hřbitova
11. Nákup nádob na posypový materiál
12. obsazení bytu č.4 v sociálních bytech
13. Ostatní záleţitosti a) nabídka poradenství v oblasti energetiky
b) výběrové řízení na tisk zpravodaje mikroregionu
c) pozvánka na adventní trhy
d) dokončení akce parčík u hřiště
e) pozvánka na setkání seniorů
f) nabídka na výměnu osvětlení
g) nabídka zákonů v elektronické podobě pí.Vítová
h) stavba cesty k Dolinám je zkolaudována bude následovat
předání obci
14. Diskuze
15. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/15112011
Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Františeka Matěnu a pana Zdeňka
Pejchu. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/15112011
Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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3. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.3/15112011
Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s úpravou rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Obec obdrţela návrh smlouvy na docházku dětí do ZŠ a MŠ Hořiněves
pro rok 2012. ZO odsouhlasilo příspěvek ve stejné výši jako se platí obci , se kterou
má obec uzavřenou smlouvu se spádovostí - obec Předměřice
Návrh usnesení č.4/15112011
Zastupitelstvo obce schválilo návrh příspěveku na ZŠ Hořiněves ve stejné výši jako
do ZŠ Předměřice nad Labem
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na MŠ Hořineves – dle školského zákona
( úhradu za ţáka , který je rok před nástupem do ZŠ)
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5. Ukončení sporu o obecní pozemek ţalobce podal návrh na smír ( Konzum) s tím, ţe
kaţdá strana si uhradí své náklady. Obce se týká 13 000,- Kč - náklady na právničku
JUDr. Francovou, která zastupovala obec při soudním jednání.
Návrh usnesení č.5/15112011
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje 13 000,- Kč na úhradu soudního jednání
Výsledek hlasování : Pro: 5

Proti: 1 Zdrželo se: 0

6. Starosta jmenoval inventurní komise v tomto sloţení:
Předseda: Zdeněk Pejcha
Členové: Milan Holeček, Iva Černá,Zdeňka Dusová, Blanka Vítová, Václav Modrý,ing.Luboš
Hrubý, František Matěna.
Inventuru sociálních bytů, hasičské zbrojnice a obecního hostince provedou Milan Holeček,
Iva Černá, Václav Modrý
Inventuru obecního úřadu, knihovny,kadeřnictví,skladu a bytu čp 1 provedou: Zdeňka Dusová,
Blanka Vítová, Iva Černá
Inventura hřiště a obchodu provedou: Zdeněk Pejcha, ing.Luboš Hrubý
Inventuru hřbitova, návsi a obecních pozemků provedou: František Matěna a Milan Holeček

Návrh usnesení č.6/15112011
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se : 0
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7. Pan Krušina - ţádost o prodlouţení nájmu na posledním jednání zastupitelstva obce
bylo výše jmenovanému schváleno prodlouţení nájmu do 31.10.2011. Zastupitelstvo
obce tuto ţádost ještě jednou zváţilo a panu Krušinovi vyhoví o prodlouţení nájmu,
jak poţádal do 31.12.2011
Návrh usnesení č.7/15112011
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0 Zdrželo se : 0

8. Starosta seznámil přítomné s tím, ţe do konce roku by měla být vyhlášena dotace
přes MAS Hradecký venkov, která se bude týkat vjezdů a obecních cest. Dotace je
omezena částkou maximální výše je 250 000,- Kč a 90% je hrazeno z dotace a 10%
hradí obec. Obec o tuto dotaci poţádá, má připraveny veškeré podklady, protoţe se jiţ
několikrát pokusila o podání ţádosti na dotace, ale bezúspěšně.
9. Byl zveřejněn záměr na prodej části pozemku p.č.93 o výměře 26m2. Na tento záměr
se přihlásila paní Dagmar Vozárová, Sendraţice 32. S paní Vozárovou bude sepsána
kupní smlouva, ale nejprve musí obec zaţádat o dělení pozemků na stavebním úřadě
ve Smiřicích
Návrh usnesení č.8/15112011
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.93 o výměře 26m2 paní
D.Vozárové
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se : 0
10. Starosta seznámil přítomné, ţe byl vyvezen kontejner u hřbitova, který je v havarijním
stavu nejdou otevírat dveře a je nutné, aby prošel celkovou opravou. Náklady by
neměly přesáhnout 10 000,- Kč
Návrh usnesení č.9/15112011
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu kontejneru u hřbitova
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se : 0
11. Jelikoţ se blíţí zima a obec není vybavena nádobami na posypový materiál
zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu těchto nádob 2ks menší – umístění u obecního
obchodu a obecního hostince, 2ks větší – umístění u hřbitova a u nové výstavby
Návrh usnesení č.10/15112011
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nádob na posypový materiál – 2ks větší,
2ks menší
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: O
12. Jelikoţ se uvolnil sociální byt po panu Čambalovi, obec měla zveřejněnou nabídku o
pronájmu sociálního bytu. Ţadatelé se mohli přihlásit do pondělí 7.listopadu 2011.
Obec obdrţela dvě ţádosti o tento byt, a to paní Jaroslava Cellerová a paní Dimitrijka
Atanasova Trendafilova. Zastupitele obce tento bod přesunují na mimořádné jednání
zastupitelstva obce, které se bude konat za týden.
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Návrh usnesení č.11/15112011
Zastupitelstvo obce schvaluje přesunutí výběru nájemce soc.bytu na mimořádné
jednání, které se bude konat za týden
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se 0
13. Informace
a) na obecním úřadě je moţnost obdrţet leták, který vydal Královehradecký kraj
ohledně poradenství v energetice – jak vybrat správného dodavatele a nenaletět
b) mikroregion – výběrové řízení na firmu, která bude provádět tisk zpravodaje
c) dne 27.11.2011 od 13.hodin proběhnou v prostorách obecního úřadu Adventní
trhy, na které jste všichni srdečně zváni
d) Starosta informoval, ţe byl dokončen parčík u Středových a zpevněná manipulační
plocha vedle autobusové zastávky. Oba tyto prostory byly vybudovány na základě
dotace ze Státního zemědělského intervenční fond, která obec obdrţela
prostřednictvím Místní akční skupiny Hradec Králové
e) setkání seniorů – 30.11. od 10 hodin v Centrálu v Hradci Králové
f) do výhledu je moţno zařadit výměnu osvětlení
g) zákony – utratíme více jak 10000,- Kč obec byla seznámena se zákony online
h) Starosta informoval, ţe je dokončena cesta k Dolinám, která bude převedena
bezplatně na obec
14. Diskuze:
a. p. Holeček – kdyţ napadne sníh, kdo bude prohrnovat sníh, pokud nebude
prohrnovat pracovník
b. p.Kopecký - park , který je to prostor – starosta odpověděl, ţe před Středovými
c. p.Holeček – kachny u dětského hřiště – oslovit myslivci, aby udělali odchyt
d. p.Starosta - seznámil přítomné, ţe dnes se konal na obecním úřadě hospodářský
audit. Obci nebyly zjištěny ţádné chyby ani nedostatky a na základě toho uděluje
paní Ivě Černé veřejnou pochvalu
15. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.20 hodin.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: František Matěna …………………….
Zdeněk Pejcha …………………….
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Zápis vyhotovila 15.11.2011 Iva Černá

Úkoly vyplývající z jednání zastupitelstva obce:
Bod č.4 – úkol starosta – dá na vědomí starostce obce Hoříněvse
Bod č.5 – úkol p.Černá – vyřeší platební převod
Bod č.7 – úkol p.Vítová – připraví dodatek ke smlouvě a odešle
Bod č.8 – úkol starosta,místostarosta – provedou přípravné práce
Bod č.9 – úkol p.Vítová - zaţádá o dělení pozemku a vypracuje kupní smlouvu
Bod č.10 – úkol starosta – oprava kontejneru u hřbitova
Bod č.11 – úkol p.Vítová – objednat nádoby na posypový materiál
Bod č.12 – úkol starosta – seznámí p.Trendafilovou s podklady, které dodá a svolá za týden
mimořádné jednání zastupitelstva obce
Bod č.13 a) úkol p.Vítová – vyhotovení cedule k parčíku
13e) úkol p.Vítová – objedná starostu na setkání seniorů
13f) úkol p.Vítová – zjistí jaké jiné firmy nabízejí zákony v on line podobě
Bod č.14 – úkol zastupitelstva obce – ustrojení vánočního stromku
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