Zápis je upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 6.5.2013 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing. L.Hrubý , F. Matěna, Z.Pejcha
Omluven: ing.F.Krtička, Z. Dusová,
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 5 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. Revokace usnesení ze zasedání ze dne 25.3 č.7/25032013
4. Schválení změny projektu cesta k Dančukovým
5. Souhlas s výstavbou biocentra za obcí s cestou
6. Souhlas se zaústěním poldru
7. Žádost o pronájem pozemku za obecním obchodem
8. Žádost o pronájem pozemku na nové výstavbě
9. Žádost o příspěvek Obecný zájem Smiřice
10. Schválení delegáta na valnou hromadu Vak
11. Schválení vypracování projektové dokumentace na označení cesty od Hlavatých
směrem k Hoříněvsi
12. Schválení nabídky na označení křižovatky u autoservisu jak svislé tak vodorovné
značení
13. Schválení opravy vody a plynu v čp.1
14. Schválení zahájení jednání regulace potoka u Vítových
15. Informace a) informace s jednáním s p.Hegrlíkem
b) informace o nákupu nového křovinořezu
c) informace o dokončení asfalt.cest
16. Diskuze
17. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Františka Matěnu a pana Milana
Holečka. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Františka Matěnu a
pana Milana Holečka
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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3. Starosta obce seznámil přítomné s revokací usnesení č.7/25032013, kterým bylo
schváleno prodloužení nájemní smlouvy paní Vágnerové do 31.3.2014. Jelikož paní
Vágnerová podala žádost o prodloužení bytu a nevšimla si, že původní nájemní
smlouva je platná do 31.8.2013 je zapotřebí revokovat toto usnesení.
Návrh usnesení č.3/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje usnesení č.7/25032013
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0
Zdrželo se: 0
4. Starosta obce seznámil přítomné, že obec má zhotovený projekt na cestu u
Dančukových. V tomto zhotoveném projektu není zakreslen chodník, jako tomu je
doposud. Po jednání s občany, který zde v této lokalitě bydlí, chtějí, aby zde byl tento
chodník ponechán . Z tohoto důvodu je třeba zadat překreslení zhotoveného projektu.
Návrh usnesení č.4/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu projektu na cestu u Dančukových,
kde bude nově zakreslen chodník
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0
Zdrželo se: 0
5. Starosta obce seznámil přítomné se smlouvou mezi obcí Sendražice a Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové, ve které se obec zavazuje udělit souhlas k provedení stavby
R169 – BC Za Obcí vč.cesty Za Rybníky I. a cesty U Březinky v k.ú.Sendražice u
Smiřic, Horní Neděliště
Návrh usnesení č.5/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu o udělení souhlasu k provedení
stavby R169 – BC Za Obcí vč.cesty Za Rybníky I. a cesty U Březinky
v k.ú.Sendražice u Smiřic, Horní Neděliště
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Starosta obce seznámil s dopisem, který obec obdržela od Agroprojekce Litomyšl
spol.s.r.o., ve kterém je po obci požadován a) písemný souhlas , že obec souhlasí se
zaústěním z poldru č.1 nad obcí do obecní kanalizace o stávajícím průměru a
kapacitě. udělením souhlasu , kam mají být odváženy křoviny – Podháj , dále napojení
na kanalizaci – souhlas se zaústěním do stávající obecní kanalizace , vydání
rozhodnutí o povolení kácení zeleně, b) souhlas a identifikace obecní parcely pro
uložení pařezů a štěpků vzniklých z kácení u stavby R168 Poldry Nad Zahradami
c) žádost o vydání rozhodnutí o kácení zeleně mimo les na výše uvedené množství
zeleně
Návrh usnesení č.6/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje
a) zaústění vody z poldru č.1 nad obcí o obecní kanalizace o stávajícím průměru a
kapacitě
b) schvaluje uložení pařezů a štěpků na pozemek p.č. 1115( Pod Hájem)
c) schvaluje vydání rozhodnutí na kácení zeleně mimo les
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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7. Na základě vyvěšeného záměru ohledně pronájmu části pozemku p.č. 90/2 o rozloze
980 m2 za obecním obchodem si podala žádost xxxxx . Cena nájmu je 1,- Kč za jeden
den s podmínkou užívání formou zahrady. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.6/05112012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 90/2 o rozloze
980 m2 xxxxxxxxxxxx . Cena pronájmu je 1,- Kč/den s formou užívání zahrady.
Zastupitelstvo obce Sendražice požaduje zakotvit do nájemní smlouvy výpovědní
lhůtu 6 měsíců, dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
8. Na základě vyvěšeného záměru o pronájmu části pozemku p.č.1349 o výměře 211 m2
se přihlásil xxxxxxxxx . Cena pronájmu části pozemku je 1,- Kč za měsíc.Pronájem
pozemku je na dobu určitou od 7.5.2013 do 21.12.2014
Návrh usnesení č.7/06052013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem části pozemku p.č.1349 o výměře
211m 2 xxxxxxxxxx a dále pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy, která je na
dobu určitou od 7.5.2013 do 31.12.2014
Výsledek hlasování : Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se: 0
V 19.30 se dostavil ing.Hrubý Luboš
9. Obec obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč od společnosti Obecný
zájem Smiřice na zajištění poskytování Pečovatelské služby v obci Sendražice.
Příspěvek, který je požadován, by měl být hrazen i když v naší obci nebude využita
pečovatelská služba. V součastné době zde vykonává tuto službu obecně prospěšná
společnost – Centrum Sociální Pomoci a Služeb z Hradec Králové.
Návrh byl zamítnut - usnesení nepřijato
10. Místostarosta obce seznámil přítomné s dopisem, který obec obdržela od VAK Hradec
Králové. V tomto dopise nás žádají o jmenování delegáta na valnou hromadu, která se
bude konat dne 11.6.2013. Místostarosta obce navrhl pana Václava Horáka
Návrh usnesení č.8/06052013
Zastupitelstvo obce jmenuje delegáta na valnou hromadu firmy VAK Hradec Králové
pana Václava Horáka
ýsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Na základě vypracované studie na úpravu cesty od Hlavatých směrem k Hoříněvsi,
bylo doporučeno do doby konání úpravy tohoto úseku osadit zúžená místa dopravními
značkami. K tomu, aby se tato akce mohla provést je zapotřebí na označení tohoto
úseku mít vypracovaný projekt, se kterým musí souhlasit dotčené orgány.
Návrh usnesení č.9/06052013
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením projektu na označení úseku od Hlavatých
směrem k Hoříněvsi
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
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12. Na základě vypracovaného projektu a vydané veřejné vyhlášky, která spočívá ve
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací v obci Sendražice. Jedná
se o trvalé dopravní značení na křižovatce u Autoservisu, kde má být provedeno jak
svislé tak vodorovné dopravní značení. Starosta obce předal potřebné materiály firmě
INKA Předměřice, aby na to provedla cenovou nabídku. Obec tuto nabídku obdržela
s cenou 17280,- Kč. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.10/06052013
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením místní úpravy na pozemních komunikací
v obci Sendražice – označení křižovatky u Autoservisu v ceně 17280,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
13. Starosta obce seznámil přítomné s provedením drobných oprav v bytě čp.1 Jelikož
obec nemá dostatek finančních prostředků na celkovou opravu tohoto bytu je nutné
provést opravu plynu a vody. Na základě poptávky p.Holmana, který provedl cenovou
nabídku na tuto drobnou opravu by cena nepřesáhla 5000,- Kč. Na základě domluvy
s xxxxxxxx, souhlasí s tím, že 50% bude platit obec a 50% nájemce.
Návrh usnesení č.11/06052013
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením oprav vody a plynu v bytě č.p.1 do ceny
5000,- Kč a s úhradou 50% obec a 50% nájemce
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
14. Starosta obce seznámil přítomné, že je třeba zahájit jednání ohledně regulace potoka,
který teče od Maslojed. Tento potok dělá dosti velkou neplechu v době tání a větších
dešťů. Jelikož část tohoto potoka se nachází na soukromých pozemcích je třeba
nejprve převést tyto pozemky na obec a poté zahájit jednání s Povodím Labe, které je
správcem toku.
Návrh usnesení č.12/06052013
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby zahájil jednání ohledně potoka, který
teče od Máslojed
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
15. Informace
a) jednání s panem Hegrlíkem na faře – na základě žádosti o vyřešení situace kolem
spadlé zdi mezi farou a sousedy bylo uskutečněno prostřednictvím Městského
úřadu Smiřice jednání s dotčenými osobami s tímto výsledkem - oplocení
nemovitosti není povinné, ale o dosavadní oplocení je povinnost se starat a
udržovat, což v tomto případě nebylo. Pan Hegrlík musí do 30.6.2013 sdělit
sousedům, jakým způsobem provede nápravu spadlé zdi
b) obec zakoupila křovinořez, ten nejstarší bude předán na obecní hřiště, kde si
sportovci budou sekat kolem hřiště
c) starosta obce podal informaci, že byl dokončen vjezd u Gančarčiku, u Hlavatých a
u pana Kulhánka
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d) starosta obce upozornil , že je třeba dospárovat zeď kolem památné lípy a opravit
kanál u Středových. Starosta dal o tomto hlasovat, aby tyto nedodělky zhotovila
forma NOVOSTAV
Návrh usnesení č.13/06052013
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyspárováním zíďky u památné lípy a s opravou kanálu
u Středových. Dále pověřuje starostu obce, aby tyto práce objednal u firmy
NOVOSTAV, je
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
e) starosta obce seznámil přítomné, že běží přípravy na cesty u Dunkových,
Dančukových a kopeček u Lášů
16. Diskuze
p.Štěpánek – projekty zda se dokončují – s vlastníky se jednalo, kdo si tam co dal tak
to tam bude – zda skutečně tam bude sjezd zakotven až bude vyhotoven projekt,
starosta obce ho předloží
p.Khun – ohledně územního plánu je změna termínu podání územního plánu obce z 8
měsíce na 10 – starosta odpověděl, že s každým bude jednat
p.Kopecký – cesta od Dančukových k poldrům - kdo bude investorem – starosta
odpověděl, ze pozemkový úřad
ing.Hrubý – je zapotřebí upravit obecně závaznou vyhlášku . Na jednání v prosinci
roku 2012 si dal požadavek, aby tato vyhláška byla upravena na prvním zasedání
zastupitelstva roku 2013. Dnes je květen a neustále není vyhláška bodem jednání
zastupitelstva obce. Tímto žádá starostu obce, aby tato vyhláška byla zahrnuta do
programu příštího jednání zastupitelstva obce – starosta odpověděl, že toto bere na
vědomí a tento bod skutečně zařadí.
17. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 20.05 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Milan Holeček

…………………….

František Matěna …………………….

Zápis vyhotovila 6.5.2013 Iva Černá
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