Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27. 6. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová, Ing. F. Krtička, Bc. P. Kacálková
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program:
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisů
Schválení zvýšení nájemného v sociálních bytech od 1. 7. 2018
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 572018 o poskytnutí dotace - knihovna
Schválení poptávkového řízení na výměnu oken a vchodových dveří na obecním úřadě
Ostatní záležitosti
Diskuze
Závěr

1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06272018
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 Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/06272018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Petru Kacálkovou a
pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že na základě vyhlášení a zveřejnění ministerstva
vnitra se od 1. 7. 2018 zvyšuje nájem v sociálních bytech z původních 50,26 Kč /m2 na
51,52 Kč/m2. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.3/06272018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zvýšení nájmu v sociálních bytech od 1. 7.
2018 na cenu 51,52 Kč/m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem veřejnoprávní smlouvy č. 572018, která je
uzavřená mezi Obcí Sendražice a Knihovnou města Hradce Králové. V této smlouvě
se obec zavazuje, že poskytne z rozpočtu obce 6 000,- Kč na nákup knih do obecní
knihovny. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/06272018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 572018 uzavřenou
mezi Obcí Sendražice a Knihovnou města Hradce Králové. Dále zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že je zapotřebí provést výměnu oken a vchodových dveří na obecním úřadě, které jsou v havarijním stavu. Starosta obce navrhuje
provést poptávkové řízení na výběr dodavatele na tuto opravu. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/06272018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje provést poptávkové řízení na výměnu oken a
vchodových dveří na obecním úřadě.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce informoval přítomné, že dne 20. 6. 2018 byla předána stavba
Biocentra za obcí. Samotná kolaudace by měla být přibližně okolo 16. 8. 2018. Po
kolaudaci bude stavba předána do majetku obce.
b) Starosta obce informoval přítomné, že dnes obec obdržela dopis od správní rady
firmy ČEZ, ve kterém obci oznamují zamítnutí nadačního příspěvku na
Víceúčelový sportovní areál v Sendražicích.
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7. Diskuze
a) Místostarostka obce - sdělila, že vodorovné dopravní značení v obci by mělo být
provedeno po 10. červenci 2018.
b) p. Pejcha – požádal obec, zda by nebylo možné zaslat dopis na SÚS KHK ohledně
silnic vedoucích ze Sendražic k Trotině a ze Sendražice do Nedělišť. Tyto silnice
jsou velmi nebezpečné při vyhýbání protijedoucích aut, protože krajnice neplní
svoji funkci a jsou velmi poničené po řepných kampaních.
c) p. Dunko – dotaz - až bude převedena cesta Za Rybníky včetně Biocentra za Obcí
na obec, zda se bude moc jezdit po této cestě nebo zda to bude omezeno –
odpovězeno starostou obce, že první zájemce o užívání této silnice byla firma
Eurovia, která by touto cestou chtěla jezdit do písníku. Ale nakonec se zvolila jiná
varianta, a to je, jízda do písníku z vrchu, která bude řízena pomocí světelného
signalizačního zařízení. Dále starosta obce sdělil, že vybudovaná nová cesta je sice
stavěná na velkou tonáž. Bohužel obec nyní trápí cesta u pana Klemery, která je
úzká a automobily zda zajíždějí úplně na krajnice, na kterých tímto dochází
k poškození.
8. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 19.15 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Kacálková …………………….
Jan Lipenský ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 27.6.2018
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