Zápis je upraven dle zákona 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 1. 2. 2016 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Dis., Z. Šonová, J. Lipenský,
S. Špás
Omluven: Ing. F. Krtička
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:
Schválení programu
Návrh a schválení ověřovatelů
Revokace usnesení č.3/12282015
Schválení odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných
míst a zřízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu
5. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1394
6. Schválení podání žádosti o vytvoření pracovních míst prostřednictvím Úřadu práce
Hradec Králové
7. Schválení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zájmovou činnost dětí
8. Schválení podání žádosti o dotaci na veřejnou zeleň
9. Schválení dodavatele na zajištění podkladů a podání žádosti o dotaci – výsadba zeleně
v extravilánu obce
10. Ostatní záležitosti
11. Diskuze
12. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02012016
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 pana Jana Lipenského a paní Zuzanu
Šonovou. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského
a paní Zuzanu Šonovou.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce seznámil přítomné, že na základě měnící se situace a novým okolnostem
ohledně dodávky energie a po konzultaci s právničkou na Smlouvu o energetickém
poradenstvím a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu ze dne 24. 2. 2014 a dále Dodatku k této smlouvě ze dne
8. 1. 2015 s firmou Energie pod kontrolou. Na základě toho starosta obce navrhuje
zrušit usnesení č. 3/12282015. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/01022016
Zastupitelstvo obce Sendražice ruší usnesení č.3/12282015.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce seznámil přítomné s problematikou ohledně dodávky elektrické energie
a zemního plynu. Na základě obdržených dopisů ze strany ČEZ Prodej, kdy nás
informovali o tom, že obec se stala neoprávněným odběratelem na dvou odběrných
místech a to hasičská zbrojnice a veřejné osvětlení. Toto obec řešila i s Energetickým
regulačním úřadem, kdy skutečně toto bylo obci potvrzeno a obec tak od 1. 1. 2016 do
28. 1. 2016 neměla žádného dodavatele elektrické energie. Jelikož se jedná o problém,
se kterým si obec neporadí bez pomoci právníka, proto oslovila advokátku JUDr.
Hanu Desenskou, která se touto problematikou zaobírá i u dalších měst a obcí a naši
obec v této problematice bude zastupovat na základě plné moci. Podáním odstoupením
od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a zřízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 24. 2. 2014, s odstoupením od
Dodatku ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a zřízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 8. 1. 2015, s oznámením o
překročení zástupčího oprávnění a nevázanosti ze Smlouvy o sdružených službách o
sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2. 11. 2015 a Smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu ze dne 2. 11. 2015 mezi společnosti Energií pod
kontrolou, obecně prospěšnou společností a společností Energií Pro s.r.o. a
s odvoláním plné moci společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšné
společnosti ze dne 24. 2. 2014. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje advokátku JUDr. Hanu Desenskou, na
zastupování ve věcech týkajících se problému s elektrickou energií. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje předložený text, který je adresovaný společností Energie
pod kontrolou a na vědomí společnosti Energie Pro s.r.o. v těchto bodech
1. odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a zřízení pro spotřebu elektrické energie a
zemního plynu ze dne 24. 2. 2014,
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2. odstoupení od Dodatku ke Smlouvě o energetickém poradenství
a správě odběrných míst a zřízení pro spotřebu elektrické
energie a zemního plynu ze dne 8. 1. 2015,
3. oznámení o překročení zástupčího oprávnění a nevázanosti ze
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 2. 11.
2015 a Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
ze dne 2. 11. 2015 mezi společnosti Energií pod kontrolou,
obecně prospěšnou společností a společností Energií Pro s.r.o. a,
4. odvolání plné moci společnosti Energie pod kontrolou, obecně
prospěšné společnosti ze dne 24. 2. 2014.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Na základě žádosti o pronájem pozemku p. č. 1394 starosta obce navrhuje zveřejnit
záměr. Cena pronájmu je 365,- Kč rok. Doba trvání pronájmu pozemku je jeden rok.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.5/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění záměru na pozemek p. č. 1394
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce seznámil přítomné s možností vytvoření pracovních míst
prostřednictvím Úřadu práce Hradec Králové. Starosta obce navrhuje podat žádost na
dvě pracovní místa. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vytvoření dvou pracovních míst
prostřednictvím Úřadu práce Hradec Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Na základě vyhlášené dotace na zájmovou činnost dětí poskytovanou z rozpočtu obce,
která činí 500,- Kč/ jedno dítě si podala žádost xxxx – 2 děti a xxxx – 2 děti. Žádost
má veškeré náležitosti a splňuje podmínku pro přidělení dotace. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.7/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přidělení dotace na zájmovou činnost dětí
z rozpočtu obce xxxx 2x ve výši 500,- Kč/jedno dítě a xxxx 2x ve výši 500,- Kč/jedno
dítě
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Starosta obce seznámil přítomné s možností podání žádosti o dotaci na výsadbu zeleně
v extravilánu obce prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Starosta
obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.8/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím
Operačního programu životního prostředí na výsadbu zeleně v extravilánu obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Starosta obce seznámil přítomné s poptávkovým řízením na výběr dodavatele pro
zpracování a podání žádosti o dotaci, která se týká výsadby zeleně v extravilánu obce.
Obec obdržela tyto cenové nabídky: Firma Ing. Yvona Eliášová cenová nabídka
50 000,- Kč, firma AQE advisors, a.s. cenová nabídka 66 550,- Kč a firma SAFE
TREES s.r.o. cenová nabídka 72 600,- Kč. Starosta obce dal hlasovat o cenově
nejvýhodnější nabídce firmě Ing. Yvona Eliášová
Návrh usnesení č.9/02012016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje cenově nejvýhodnější nabídku firmu Ing.
Yvona Eliášová za cenu 50 000,- Kč a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
10. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce sdělil přítomným, že obec oslovila čtyři projektanty na rekonstrukci
obecního úřadu. Dva projektanti se zde už byli podívat. Zastupitele obce chtějí,
aby se mezi obecním úřadem a kadeřnictvím vybudovala garáž pro hasičské auto a
historická budova hasičům zůstala zachována.

4

b) Místostarostka obce sdělila přítomným, pokud má někdo z řad občanů připomínky
k dopravní situaci v obci, ať dá připomínku na obec. Na základě připomínek se
pozve do obce dopravní inspektorát, který bude připomínky řešit
11. Diskuze
a) p. Lipenský – sdělil přítomným, že dotace na výsadbu zeleně se týká extravilánu
obce a to lokalit - úvoz od hřbitova směrem k nádraží, cesta od hřbitova na západ
a poldr nad koupalištěm. Výše dotace by měla být až 80% a uznatelným nákladem
by měl být i projekt, zpracování a podání žádosti o dotaci.
b) p. Pejchová – zápisy z veřejných schůzí nejsou zveřejňovány tak jak by měly být
do týdne. Občané na toto poukazují, že dřív tomu tak bylo a teď ne a občané
obviňují pracovnice obce, že nejsou schopné do týdne zápis zveřejnit – starosta
obce na toto sdělil, že zápisy jsou zveřejňovány do týdne a poslední zápis, že byl
zveřejněn o nějaký den déle z důvodu svátků
12. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.25 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský
Zuzana Šonová

…………………….
…………………….

 Zápis vyhotovila Iva Černá 1. 2. 2016
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