Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 17.10.2012 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, ing.Hrubý, F.Matěna, Z.Pejcha, Z.Dusová,ing.Krtička
František
Omluven:
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 7členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Žádost o zálohu na akci vjezdy po obci – firma Novostav
Žádost o odkup pozemku pan Tlustý
Žádost o odkup pozemku pan Martínek
Zhotovení a osazení dopravního značení na p.č. 785
Splněné úkoly z předchozích zasedání ( mříže hasičská zbrojnice, závora na Podháji a
cedule zákaz skládky)
8. Přípojky ke stavebním parcelám ( jedná se o pozemky, které prodává ing.Hrubý u
cesty k písníku)
9. Schválení věcného břemene na pozemcích p.č.99/3 a 99/10
10. Schválení neinvestičních nákladů MŠ Hořiněves a ZŠ Hořiněves
11. Žádost o příspěvek Obecní zájem Smiřice
12. Úprava rozpočtu
13. Stížnost na volně pobíhajícího psa
14. Návrh smlouvy na jiného dodavatele elektrické energie
15. Ostatní záležitosti
16. Diskuze
17. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu. S navrženým programem nesouhlasil
zastupitel ing.Krtička František, který sdělil přítomným, že nebyl řádně svolán na
jednání ZO, nebyl seznámen s programem jednání a pracovní jednání mu bylo sděleno
2 hodiny před začátkem jednání, což není možné se za tak krátkou dobu dostavit
z Prahy na obec. Dále má dotaz, zda se pracovní jednání plánuje 2 hodiny dopředu a
proč nejsou zastupitele informováni alespoň dva dny dopředu. Na toto starosta
odpověděl, že pozvánka na jednání zastupitelstva je týden před jednáním zveřejněna
na úřední desce a dále jsou lidé informováni emailem. Pozvánka na pracovní jednání
skutečně byla podána 2 hodiny před začátkem jednání, z důvodu opomnění, kde se
paní Vítová omluvila. Na toto sdělil ing.Hrubý, že on se taktéž nemohl zúčastnit
pracovního jednání, jelikož celý den byl na jednání, kde musel mít vypnutý mobil a
to, že se má dostavit na pracovní jednání se dozvěděl až večer, kdy už bylo po jednání.
Souhlasí s ing.Krtičkou, dávat minimálně 2 dny dopředu na vědomí, že bude pracovní
jednání, aby si to mohl každý zařídit.
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Návrh usnesení č.1/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: O Zdrželo se: 1
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Milana Holečka a ing.Luboše
Hrubého. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Na obec se dostavil ředitel z firmy Novostav komunikace a.s., s tímto požadavkem.
Zda by obec nemohla vyplatit zálohu na akci Oprava vjezdů po obci. Starosta obce
sdělil přítomným, že s touto firmou je sepsána smlouva o dílo, ve které je zahrnuto, že
platba bude provedena až po ukončení a předání díla.
Návrh usnesení č.3/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice nesouhlasí s vyplacením zálohy firmě Novostav
komunikace a.s. na akci Oprava vjezdů po obci
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Obec obdržela žádost od pana Václava Tlustého o odkup části pozemku
p.č.773/6.Jedná se o pozemek před čp.60 Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.4/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s odprodejem části pozemku p.č.773/6 s tím,
že pan Tlustý si nechá na vlastní náklady pozemek zaměřit a poté předloží
geometrický plán na obec, která zveřejní záměr na prodej pozemku
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Obec obdržela žádost od pana Martínka na odprodej části pozemku p.č.816/1.Jedná se
o pozemek před čp.58
Návrh usnesení č.5/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice nesouhlasí s odprodejem části pozemku p.č.816/1
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
6. Starosta obce seznámil přítomné , že obec obdržela souhlas s místní úpravou od
Magistrátu města Hradce Králové. Jedná se o umístění dopravního značení na
veřejně přístupnou účelovou komunikaci p.č.785 u čp.32 v obci Sendražice DZ – 1x
B 2Oa, 1x B 13 sazení dopravních značek . Souhlas byl dán na základě požadavku
obce.
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Návrh usnesení č.6/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pořízení a osazení dopravního značení
k účelové komunikaci p.č.785 po vzájemné písemné dohodě mezi obcí a majiteli
nemovitosti čp.32
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: O
7. Starosta obce seznámil přítomné o splněných úkolech, které byly projednány na
předchozích jednáních zastupitelstva obce. Na hasičské zbrojnici byly vybudovány
mříže na okna v ceně 7500,-Kč, dále byla vybudována závora Pod hájem cena
9600,- Kč a provedeno osazení cedule se zákazem skládky na obecní hřiště.
8. Obec obdržela žádost od pana Kůsta, který má zájem o koupi pozemku. K těmto
pozemkům nejsou přivedeny inženýrské sítě a pan Kůst vznesl dotaz, zda obec
neuvažuje o vybudování inženýrských sítí k těmto pozemkům. Zastupitele rozhodli,
že k těmto pozemkům obec nebude na vlastní náklady zřizovat inženýrské sítě, jelikož
se jedná o pozemky, které neprodává obec, ale soukromý vlastník. Dále starosta obce
upozorňuje na to, že příští rok by měla být zahájena výstavba cesty a poldru za
Šolcovými, tudíž je nutno na tuto problematiku upozornit včas, aby inženýrské sítě
byly položeny co nejdříve.
Návrh usnesení č.8/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice nesouhlasí s vybudováním inženýrských sítí na
náklady obce
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
9. Obec obdržela smlouvu o zřízení věcného břemene od firmy VČP Net s.r.o. na zřízení
věcného břemene na pozemcích p.č. 99/3 a 99/10. Jedná se plynofikaci 1 RD
v Sendražicích ( Stanislav Špás ml.). Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene
činí částku 500,- Kč
Návrh usnesení č.9/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu od firmy VČP Net s.r.o. na zřízení
věcného břemene na pozemky p.č.99/3 a p.č. 99/10 ve výši 500,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
10. Obec obdržela fakturu na neinvestiční náklady za MŠ a ZŠ Hoříněves . Starosta obce
sdělil přítomným, že se jedná o tyto částky: na provoz MŠ v Hoříněvsi částka 12 729,Kč a na provoz ZŠ v Hořiněvsi částka 7 439,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat o neinvestičním nákladech na provoz MŠ Hořiněves ve výši
12729,- Kč
Návrh usnesení č.10/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje neinvestiční náklady na provoz MŠ
Hoříněves ve výši 12 729,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Starosta obce dal hlasovat o neinvestičních nákladech na ZŠ Hořiněves ve výši 7 439,Kč. Zastupitelé s touto částkou nesouhlasí a navrhují zaplatit stejnou výši, kterou obec
platí do Předměřic na základě smlouvy o spádovosti.
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Návrh usnesení č.11/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje neinvestiční náklady na provoz ZŠ
Hořiněves ve stejné výši, jako se platí do Předměřic.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Obec obdržela žádost od Obecního zájmu Smiřice. Jedná se o udržovací poplatek ve
výši 500,- Kč, kde obec přispívá na sociální péči seniorů.
Návrh usnesení č.12/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek Obecnímu zájmu Smiřice ve výši
500,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
12. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu, která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.13/17102012
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
13. Obec obdržela stížnost od zaměstnanců České pošty ohledně volně pobíhajícího psa.
Jedná se o psa majitele pana Josefa Růžičky. Pes volně pobíhá a při doručování zásilek
okusuje nárazníky automobilu České pošty. Jelikož v nejbližší době má být
zaměstnancům České pošty přiděleno nové auto, mají strach, aby nedošlo hned
k poškození, protože veškerá škoda, která na autě vznikne si musí hradit zaměstnanci
sami. Starosta na toto sdělil, že panu Růžičkovi se napíše dopis, aby si psa zabezpečil
a pokud nastane nějaký problém, aby si byl vědom, že škodu, kterou pes zaviní si bude
muset uhradit
14. Starosta obce přečetl návrh smlouvy na jiného dodavatele. Jedná se o nákup energie
prostřednictvím burzy. Ze smlouvy nejsou jednotlivě vyčísleny úspory, které by se
naší obce týkaly. Jsou zde uvedeny pouze celkové částky za celý mikroregion. Aby
obec věděla kolik bude úspora, je zapotřebí se spojit s pí.Kuthanovou , která nabízí
jednaní v případě nejasnosti, jak uvedla v emailu.
15. Ostatní záležitosti a diskuze
Starosta obce podal informaci o akci Opravy vjezdů po obci
Diskuze:
p.Baumeltová – dát do hlášení, aby lidi věděli, že skládky na jiných místech než
k tomu určených jsou pod pokutou 50 000,- Kč
Ing.Krtička – dát na úřední desku, jak mají lidé nakládat s odpadem konkrétně jaký
odpad kam dávat
p.Michalička – zda budou plánované opravy vjezdů udělány – starosta odpověděl, že
ano
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pan Kopecký – proč před Středovými byly položeny obrubníky a jinde se tomu tak
nestalo – starosta odpověděl, že jde o protipovodňové opatření
p.Baumeltová – jedná za Lindu De Waal, která si na obec před dvěmi lety podala
žádost o opravu kanalizace před nemovitosti čp.79 – Starosta na toto sdělil, že o
tomto ví a v nejbližší době bude s paní Lindou De Waal jednáno a žádost bude
dořešena
ing.Dušek – cesta za rybníky – jaký bude vystavěn poldr, jelikož dle původního zde
mají být dva poldry – starosta na toto odpověděl , že se bude stavět zatím jeden a to za
Šolcovými
p.Kopecký – před sušárnou je dolík od té doby, co zde zapadl kamion, zda by s tím
obec něco neudělala – starosta na toto sdělil, že tato záležitost se řešila se Správou a
údržbou silnic HK. Obec na toto nechala vypracovat projekt a celá oprava by měla být
kolem 2 000 000,- Kč. SÚS HK odmítá přispět finanční částku a obec na tuto opravu
nemá dostatek finančních prostředků
p.Poul – zda bude před jeho nemovitosti opraven vjezd ze zámkové dlažby či
z recyklátu – místostarosta odpověděl, že z recyklátu a pan Poul se ptá, proč
z recyklátu a ne ze zámkové dlažby, když některým občanům se opravují i 2 vjezdy a
všechny je mají ze zámkové dlažby – místostarosta sdělil, že, před nemovitosti pana
Poula se jedná o opravu vjezdu delšího jak 6 metrů, což je už komunikace, zde byl
projektantem navržen asfalt. Letos bude proveden podklad a recyklát a příští rok bude
potáhnuto asfaltem.
p.Poul- jak je možné, že vesnice se udržuje pouze k Hamplovým a hoření konec ne.
V době sekání byl úsek spodní sekán v průměru 9x a úsek od Hamplových směrem
nahoru pouze 2x. V současné době je tráva vysoká a je třeba ji posekat a udržovat tak,
jak se udržuje i další zbytek vesnice – ing. Krtička sdělil, že obec nemá zpracovaný
plán údržby a pokud by byl, tak není možné, aby k tomuto došlo
p.Baumeltová – sečou obecní pozemek sami a kam se nemohou dostat, požádají
starostu obce, který zašle pracovníka a je během 14 dnů posekáno
ing.Dušek – zda lze trávu dávat do popelnice- odpovězeno starostou , že ano
p.Holeček – sousedé si stěžují na vysokou rychlost – pan Koreš má rozjezděný břeh a
mohlo zde dojít i k uražení uzávěru vody , zda by toto nějakým způsobem obec mohla
vyřešit- starosta odpověděl, že směrem od Hořiněvse je ukazatel s omezením rychlosti
a řidiči by měli dodržovat rychlost v obci
ing.Krtička – sdělil, že je vydáno nové stanovisko a řeší se stavební řízení na
křižovatku na Trotině,
dále kulturní komise připravuje na 27.říjen 2012 drakiádu a na 24.listopad 2012
lampionový průvod
16. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 21.05 hod.
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Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: ing.Luboš Hrubý

…………………….

Milan Holeček …………………….

Zápis vyhotovila 18.10.2012 Iva Černá
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