Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 13. 2. 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
Omluven: 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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Schválení rozvojového strategického plánu obce
Výběr projektanta na projekt – oprava chodníků s rozšířením přilehlé komunikace
směr Hořiněves
5. Schválení smlouvy s firmou Správa silnic Královéhradeckého kraje
6. Schválení smlouvy s projektantem na zhotovení silničních obrub
7. Schválení vybudování dětského hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity na hřišti
8. Schválení podání žádosti na MMR (centrum volnočasových a sportovních aktivit)
9. Schválení výběru firmy na zpracování dotace
10. Žádost o odkup části pozemku
11. Schválení veřejnoprávní smlouvy SDH Sendražice
12. Ostatní záležitosti
13. Diskuze
14. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a pana Ing. Aleše
Střelku. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a
pana Ing. Aleše Střelku.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
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3. Místostarostka obce seznámila přítomné s rozvojovým strategickým plánem obce,
který je zpracován na 10 let a je zveřejněn na webových stránkách obce
www.sendrazice.cz
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.3/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozvojový strategický plán obce
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Starosta obce seznámil přítomné s poptávkovým řízením, které obec provedla na
vybrání projektanta na projekt - oprava chodníku s rozšířením přilehlé komunikace od
Hlavatých směrem k Hořiněvsi. Obec obdržela celkem tři nabídky, a to: firma Strada
HK – cenová nabídka 47 190,- Kč, firma Dopravní projekce Stejskal – cenová nabídka
40 535,- Kč a firma Projstav HK s.r.o. – cenová nabídla 45 375,- Kč. Starosta obce dal
hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce – Dopravní projekce Stejskal.
Návrh usnesení č.4/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje projektanta na projekt - oprava chodníku
s rozšířením přilehlé komunikace od Hlavatých směrem k Hořiněvsi firmu Dopravní
projekce Stejskal v ceně 40 535,- Kč
.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Starosta obce seznámil přítomné, se smlouvou, která se týká osazení silničních
obrubníků podél komunikace III/32531. Aby obec mohla zadat vypracování
projektové dokumentace, musí mít schválenou a podepsanou smlouvu o právu provést
stavbu silničních obrub a o omezení užívání nemovitosti se Správou silnic
Královehradeckého kraje, ve které se obec zavazuje, že Správě silnic obec uhradí
náhradu za omezení provozu ve výši 1 210,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu silničních
obrub a omezení užívání nemovitosti mezi obci a Správou silnic Královehradeckého
kraje a dále pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Starosta obce seznámil přítomné, že z důvodu sesuvu půdy na komunikaci III. třídy
z p. č.773/3 (svah u Lášových) je zapotřebí svah osadit silničními betonovými
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obrubníky. Na základě toho se oslovil projektant pan Stejskal, aby předložil cenovou
nabídku, která je v ceně 19 844,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/02132015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypracování projektu na osazení silničních
obrubníků p. Stejskala v ceně 19 844,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Starosta obce seznámil přítomné, s návrhem zastupitelstva obce, že v prostorách
fotbalového hřiště nemají děti a mládež žádné aktivity jako tomu je v okolí a proto
navrhují vybudovat dětské hřiště pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/02132015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vybudování dětského hřiště pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Starosta obce seznámil přítomné s vypsanou dotací prostřednictvím Ministerstva pro
Místní rozvoj na volnočasové aktivity (dětská hřiště). Starosta obce navrhl, podat
žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/02132015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže na Ministerstvo pro Místní rozvoj
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 2

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
9. Starosta obce seznámil přítomné, že obci bude pomáhat s žádostí o dotaci firma CEP,
která za tento úkon požaduje finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč za vyplnění a
podání žádosti a částku ve výši 20 000,- Kč za realizaci projektu. Starosta obce dal o
tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/02132015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příkazní smlouvu s firmou CEP Hradec
Králové ve výši 10 000,- Kč za vyplnění a podání žádosti a částku 20 000,- Kč za
realizaci projektu
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Obec obdržela žádost od pana Pavla Čížka na odkup části pozemku p. č.773/77.
Starosta obce na žádost sdělí, že odkup pozemku bude možný, až po vytyčení
pozemku a předložení geometrického plánu na obec. Obec si vyhrazuje právo být při
vytyčení pozemku.
11. 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
SDH Sendražice.
Návrh usnesení č.10/02132015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Sendražice a SDH Sendražice
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
12. Ostatní záležitosti
a) starosta obce seznámil přítomné s pracemi, které se budou v jarních měsících
provádět po obci- jedná se o vjezd u Dušků, oprava mostku a nastavení mostku u
hřiště, přemístění popelnic, opravy na hřbitově a vybudování místa pro bioodpad,
který bude umístěn za obecním obchodem
b) starosta obce informoval přítomné, že obec podala žádost na úřad práce o
vytvoření jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací
c) starosta obce informoval přítomné, že obec podala žádost o provedení
katastrálního mapování na Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, jelikož obec
stále více naráží na problémy v nesouhlasu hranic pozemku ve skutečnosti a
operátem katastru
d) předseda kontrolní komise Ing. Střelka seznámil přítomné s otevřeným dopisem
ohledně motorkářské tratě. Obec byla oslovena obyvateli z nové zástavby, kteří
nejsou spokojeni s provozováním motorkářské tratě. Na základě tohoto obec dne
26. 1. 2015 pozvala všechny dotčené na jednání, ze kterého vyplynula nabídka, ze
strany občanů nové zástavby, aby se dle dohody jezdilo 3 pracovní dny v týdnu a
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víkend byl volný. Tato dohoda by měla platiti do konce roku 2015 a poté by se
našlo nějaké vhodné místo, kde by hlukem nedocházelo k rušení obyvatel obce
e) na základě dotazu p. Černé z minulého jednání ZO, kdy měla dotaz na umístění
dopravních značek s omezením dopravy v úseku autobusových zastávek,
místostarostka obce sdělila, že provedla poptání u dopravního inspektorátu s tím
výsledkem, že k tomuto bude mít dopravní inspektorát negativní stanovisko,
jelikož by toto muselo být u každé autobusové zastávky. Pokud, by obec provedla
osazení značek s omezením rychlosti bez povolení dopravního inspektorátu,
vystavuje se pokutě až do výše 200 000,- Kč. Místostarostka obce navrhuje, aby
obec napsala dopis na dopravní inspektorát, aby zajistil občasné měření rychlosti
v obci.
f) místostarostka obce informovala přítomné ohledně křižovatky na Trotině, kde
dochází k tomu, že auta vjíždí do křižovatky v protisměru. Aby se tomuto
předešlo, bylo obci dopisem oznámeno, že v nejbližší době se provede zvýraznění
vodorovného značení této křižovatky
g) starosta obce sdělil přítomným, že ode dneška je umístěn v obci kontejner na kov
13. Diskuze
a) Starosta obce - poděkoval paní Petře Kacálkové, paní Blance Vítové a panu Ing.
Krtičkovi za zpracování rozvojového plánu obce
b) Ing. Krtička – v prosinci byla zveřejněna dotace na vybudování dětských hřišť.
Obec dostala nabídku na zpracování dotace od firmy Cep HK, která je zřízena
prostřednictvím Královehradeckého kraje. Nabídka za zpracování dotace činí
10 000,- Kč, pokud obec dotaci obdrží, zaplatí firmě Cep HK částku 20 000,- Kč,
ve které je zahrnuto výběrové řízení. Podmínkou pro podání dotace je mít
zpracován rozvojový strategický plán obce. Maximální čerpání dotace je 400 000,Kč, aby obec dosáhla maximální částky, musí být investiční akce ve výši 557 000,Kč. Pokud obec dotaci nedostane, bude se snažit provést realizaci dětského hřiště
z vlastních finančních prostředků a to ve výši 160 000,- Kč.
V současné době obec na toto proinvestovala částku 10 000,- Kč za zpracování
dotace a částku 11 500,- Kč za zpracování projektu.
c) místostarostka obce - zda obec objedná bruslení v Jaroměři na 1-2hodiny –
odpovězeno, že se tato informace dá do hlášení a dle přihlášených osob se stadion
objedná a obec pronájem zaplatí
d) p. Bäumeltová – chodník u Hlavatých, když je zúžená vozovka, zda by nešlo
docílit toho, aby zde nejezdily kamiony- místostarostka obce sdělila, že zamezit
kamionové dopravě nelze. Tento problém byl již řešen minulým zastupitelstvem
obce
e) p. Kuhn – pokud se bude provádět projekt ve směru od Hlavatých směrem
k Hořiněvsi, zda by nešly umístit obrubníky na okraj vozovky, které by mohly
zpomalit řidiče, případně namontovat svodidla
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f) Ing. Krtička – v případě kolize a najetí vozu na obrubník by mohlo dojít
k vážnějšímu průběhu dopravní nehody
g) sl. Holečková – auta v úseku od Hlavatých směrem k Hořiněvsi jezdí dosti rychle
h) p. Bäumeltová – zda by výše uvedený úsek nešel vyřešit kamerovým systémem –
odpovězeno, že jsou vysoké pořizovací náklady a veškeré pokuty, které by zde
vyšly z nedodržování rychlosti, by byly příjmem Smiřic a obec by platila pouze
provozní náklady
i) p. Bäumelt – ve strategickém plánu obce je uvedeno, zatrubnění potoka u
Autoservisu, které mělo být již provedeno – odpovězeno, že projekt na toto byl
zpracován už roce 2008. Projektem bylo navrženo, že kanalizace bude svedena
přes cestu až ke Středovým. Na toto zastupitelstvo obce nechce přistoupit,
z důvodu rozbourání komunikace. Na základě tohoto se obec spojila s Ing.
Koubou, který v současné době vypracovává studii, ve které zastupitelé chtějí, aby
došlo k vyřešení kanalizace zatrubněním podél autoservisu
j) p. Bäumeltová – obec vyřešila bioodpad umístěním kontejneru za obecní obchod.
V mikroregionu se dočetla, že některé obce toto řeší dodáním kompostéru
občanům – starosta obce na toto sdělil, že každá obec toto řeší po svém dle svých
možností
k) p. Pejcha – zda zastupitelům obce nevyhovuje pondělí na schůze, proč je v pátekodpovězeno, že důvodem je termín podání dotace, která musí být podána v pondělí
v Praze
l) Ing. Krtička – na obecním úřadě se konalo setkání s pracovnicí Pozemkového
úřadu HK, se starostkou obce Lochenice. Jednalo se o plánu společných zařízení
Hradečnice. Z jednání vzešlo, že jak Sendražice, tak Lochenice prošly
komplexními pozemkovými úpravami, na základě kterých chce obec Lochenice
vybudovat cestu ke hřbitovu, což je priorita č. 1 a prioritu č. 2 mají vybudování
části Hradečnice, v k. Lochenice a obec Sendražice se k tomuto chce připojit
v rámci k. ú. Sendražice u Smiřic. Tyto priority jsou zapsány v zápisu tohoto
jednání, ale k realizace nedojde dříve, než bude vybudovaná dálnice. Dále
pracovnice Pozemkového úřadu sdělila, že obec Sendražice má připraveny dva
projekty, včetně stavebního povolení a jedná se o poldry za Šolcovými a poldr za
Zahradami. Oba tyto projekty chce Pozemkový úřad zahrnout do dotací, které by
měly být vypsané v polovině letošního roku.
15. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.05 hod.

František Matěna, starosta obce ……………………
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Ověřovatelé zápisu:

Jan Lipenský

…………………….

Ing. Aleš Střelka …………………….



Zápis vyhotovila 13. 2. 2015 Iva Černá
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