Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27.12.2012 v obecním hostinci.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing. L.Hrubý,Z.Pejcha, Z.Dusová,F.Matěna, ing.
F.Krtička
Omluven: 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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Revokace usnesení č.12/31032011
Schválení spolupracujícího zastupitele obce pro územní plán
Schválení projednaného zadání územního plánu obce
Úprava rozpočtu
Schválení rozpočtového výhledu na období 2014-2016
Schválení podaných žádostí o příspěvky organizacím na rok 2013( kostel,TJ
sokol,MX Team Sendražice,SDH Sendražice, Komitét pro udržování památek z války
roku 1866)
9. Schválení rozpočtu na rok 2013
10. Žádost o příspěvek p.Modrý – turnaj v ping pongu O pohár starosty obce
11. Projednání dluhu pan Kabrle a paní Olga Tesařová
12. Zhodnocení roku 2012
13. Diskuze
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a ing.Luboše Hrubého
Návrh usnesení č.2/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a
ing.Luboše Hrubého
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0

3. Revokace usnesení číslo 12/31032011 - schválení spolupracujících zastupitelů pro
nový územní plán. Byli schváleni dva zastupitele ing.Luboš Hrubý a Václav Horák.
Podle nové metodiky MMR CR musí být pouze jeden.
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Návrh usnesení č.3/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje revokaci číslo 12/31032011
Výsledek hlasování : Pro: 6

4.

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Starosta obce navrhl jako spolupracujícího zastupitele pro nový územní plán obce
ing.Luboše Hrubého

Návrh usnesení č.4/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ( v souladu s metodikou MMR CR ) jako
spolupracujícího zastupitele ing.Luboše Hrubého
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 1
5. Na základě vyvěšeného návrhu zadání územního plánu Sendražice , měli občané
možnost se k předloženému návrhu vyjádřit. Po dobu zveřejnění návrhu zadání ÚP
Sendražice a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí v termínu od 9.11. do 10.12.2012
byly uplatněny podněty a připomínky občanů, které byly do tohoto návrhu zapracovány.
Úřad územního plánování doporučuje zastupitelstvu obce předložené zadání schválit.
Návrh usnesení č.5/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje , v souladu s § 47 odstavec 5 stavebního zákona,
projednané zadání Územního plánu Sendražice
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

6. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu, která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.6/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7. Paní účetní přečetla rozpočtový výhled na období 2014 – 2016, který je přílohou
zápisu č.2
Návrh usnesení č.7/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtový výhled na rok 2014 – 2016
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8. Obec Sendražice obdržela žádosti o příspěvky na rok 2013 za tyto organizace
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SDH Sendražice – žádost o příspěvek ve výši 20 000,- Kč,- S touto částí ZO nesouhlasí a
navrhuje částku 10 000,- Kč. Starosta dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.8/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek SDH Sendražice ve výši 10000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

MX Team – žádost o příspěvek ve výši 5000,- Kč. S touto částí ZO nesouhlasí a navrhuje
částku 1000,- Kč Starosta dal hlasovat o tomto návrhu
Návrh usnesení č.9/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek MX teamu ve výši 1000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

TJ Sokol Sendražice žádost o příspěvek ve výši 80 000,- Kč, s touto částkou ZO
nesouhlasí a navrhuje částku 60 000,- Kč s tím, že elektrická energie bude převeden na
obec
Návrh usnesení č.10/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek pro TJ Sokol Sendražice ve výši
60 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Žádost o příspěvek na kostel od pana Dančuka. Zde starosta navrhuje částku 3000,- Kč
Návrh usnesení č.11/27122012 – usnesení nebylo přijato
Výsledek hlasování : Pro: 3 Proti: 3 Zdrželo se: 0
Žádost o příspěvek Komitét pro udržování památek z války 1866 – oprava pyramidy,
která je u kostela požadovaný příspěvek ve 13 000,- Kč. S tímto ZO nesouhlasí .
Návrh usnesení č.12/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice zamítá příspěvek na opravu pomníku č.226 pyramida
všeobecného věnování ve výši 13000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0
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Zdrželo se: 0

9. Paní účetní přečetla návrh rozpočtu na rok 2013, který je přílohou zápisu č.3
Návrh usnesení č.13/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2013 v příjmech i výdajích ve
výši 3 683 320,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

10. Obec obdržela žádost od pana Modrého na příspěvek - turnaj v ping pongu. Starosta
na toto sdělil, že se nejedná o organizaci, ale o soukromou osobu a v tomto případě
není možné příspěvek poskytnout
Návrh usnesení č.14/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice zamítá příspěvek panu Modrému
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 1

11. Na základě sepsané smlouvy o uznání dluhu s panem Zdeňkem Kabrlem a paní
Olgou Tesařovou, kdy se výše uvedeni zavázali splácet dluh dle splátkového
kalendáře , nedodrželi splátku, která měla být 15.12.2012 ve výši 1500,- Kč. Starosta
obce navrhl, že se formou dopisu upozorní na nedodržení splátkového kalendáře.
Návrh usnesení č.15/27122012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje upozornit dopisem pana Kabrleho a paní
Tesařovou na nedodržování splátkového kalendáře
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdrželo se: 0
12. Starosta obce přečetl zprávu za rok 2012

13. Diskuze
ing. Hrubý – nesouhlasí s tím, aby elektřina, kterou doposavad platila TJ Sokol Sendražice
se převedla na obec
ing.Krtička – sdělil přítomným, že elektřina, která je odebrána na hřišti se pohybuje kolem
19 000, – Kč za rok
ing.Dušek – poděkoval panu Milanu Holečkovi za vyhrnování sněhu a doufá, že mu tato
práce vydrží – na toto odpověděl starosta obce, že pan Holeček obci pouze vypomohl a
prohrnování sněhu bude provádět ing. Hrubý
ing.Hrubý – 1.připomínky k nedodržování obecně závazné vyhlášky č.2/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství – konkrétně Čl.3 poplatek za veřejné prostranství
– parkovací místa na vozidla s postu předsedy kontrolní komise má za práci kontrolovat
usnesení , každý čtvrt roku předkládá zápis, ve kterém je uvedeno, že tato vyhláška není
dodržována, chtěl, aby se dostal tento bod do ZO a byl projednán na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce roku 2013.Sám je zastáncem tohoto, aby se tento článek č.3 zrušil
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2. obecní pozemky, které obec prodává jsou v současné době za cenu 50,- Kč za m2 . Tato
cena je minimálně již 10 let a nekopíruje inflaci . Bylo by dobré se na toto podívat a s touto
cenou něco provést
starosta obce – co se týká OZV , která je celkově ohledně využívání obecního pozemku má
představu, že lidi, kteří mají zaparkované nákladní automobily na veřejném prostranství se
ještě letos obešlou dopisem
ing. Hrubý – nepochopení vyhlášky, platí pro všechny občany. OÚ musí vyzvat občana,
pokud obec chce finanční prostředky. Pokud ne, je třeba tuto vyhlášku zrušit
p.Poul – parkování zaplatí a děkuje obci za opravu příjezdové cesty k domu
starosta obce – k vyhlášce dodal, že vznikla na základě parkování místních občanů na
místech, které nebyly určeny k parkování a důsledkem toho došlo v obci k několika haváriím.
ing.Krtička – seznámil přítomné se stavem křižovatky na Trotině. Na základě podkladů,
které zjistil prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic mu bylo sděleno,že stavební úřad
Smiřice dne 27.10. 2012 vydal stavební povolení. Měl by zde být odbočovací pruh. Zákres
této křižovatky je k dispozici na obecním úřadě a zároveň požaduje, aby byl vyvěšen na
obecní vývěsce, aby měli všichni občané možnost se s tím seznámit
starosta obce – sdělil přítomným, že se pracuje na křižovatce u autoservisu, kde bude
značení vodorovné a plošné navádění do pruhů směr Neděliště a Trotina a dále umístěny
značky s omezením rychlosti 80,50,30
ing.Dušek – zastupitelstvo obce snížilo dotaci SDH Sendražice a pořízení hadice C je dosti
nákladné – starosta odpověděl,že nemusí mít strach, obec se bude snažit finančně vypomoci
jakmile to bude možné
p.Ježek – jakým způsobem obec řeší volně pobíhající psi v obci- starosta obce odpověděl, že
se musí písemně nahlásit na obec

14. Závěr:
Starosta popřál všem přítomným krásné prožití konce roku a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti, dále poděkoval přítomným za účast.
Schůzi ukončil ve 20.30 hod.

5

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Blanka Vítová

…………………….

Ing.Luboš Hrubý …………………….

Zápis vyhotovila 27.12.2012 Iva Černá
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