Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 19. 4. 2018 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Ing. F. Krtička, Bc. P. Kacálková
Omluven:
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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení zveřejnění záměru č.2/2018 o pronájem pozemku
4. Schválení žádosti o přidělení jednorázové dotace na zájmovou činnost dětí a mládeže
5. Schválení prodloužení nájmu v sociálních bytech č. 15/2 a 15/3
6. Schválení delegáta na valnou hromadu VaK Hradec Králové
7. Schválení nákupu klimatizace do obecního obchodu
8. Jmenování komise na výběr dodavatele na výstavbu garáže pro hasičské auto
9. Revokace usnesení č. 25/02192018 a revokace usnesení č.26/02192018
10. Schválení zadání projektové dokumentace na multifunkční hřiště
11. Projednání pohledávek za dodávky energií Energie Pro s.r.o.
12. Jmenování zástupce
13. Ostatní záležitosti
14. Diskuze
15. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/042192018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se:

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Bc. Petru Kacálkovu a pana Ing.
Františka Krtičku. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Bc. Petru
Kacálkovou a pana Ing. Františka Krtičku.
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Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné s návrhem záměru č. 2/2018 na pronájem části
obecního pozemku p. č. 1394 v k. ú. Sendražice u Smiřic o rozloze 211 m2. Cena pronájmu je 365,- Kč/rok. Starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení č.3/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění záměru č. 2/2018 na pronájem
části obecního pozemku p. č. 1394 v k. ú. Sendražice u Smiřic o rozloze 211 m. Cena
pronájmu je 365,- Kč/rok.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádosti o přidělení jednorázové
dotace na zájmovou činnost dítěte, a to od:
paní xxx pro dceru xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na dceru xxx ve výši 500,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
paní xxx pro dceru xxx. Žádosti obsahují veškeré náležitosti. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na dcery xxx ve výši 1 000,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
paní xxx pro dceru xxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti. Starosta obce dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci paní xxx na dceru xxx ve výši 500,Kč
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
5. Žádosti o pronájem sociálních bytů
Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o pronájem sociálního bytu č.15/3 od pana xxx. Pan xxx splňuje veškeré náležitosti pro přidělení sociálního bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 24. 4. 2018 do 23. 4.
2019. Starosta obce dala o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu xxx od 24. 4. 2018
do 23. 4. 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
Obec obdržela žádost o pronájem sociálního bytu č.15/2 od pana xxx. Pan xxx splňuje
veškeré náležitosti pro přidělení sociálního bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou a to od 1. 5. 2018 do 30. 11. 2018. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 8/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu panu xxx od 1.
5.2018 do 30. 11. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela pozvánku na valnou hromadu od
firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, která se bude konat dne 5. 6. 2018. Starosta obce navrhuje účast místostarostky obce paní Petry Kacálkové. Starosta obce dal
o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje delegáta na valnou hromadu firmy Vodovody
a kanalizace Hradec Králové místostarostu obce paní Petru Kacálkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
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7. Starosta obce informoval přítomné, že obec provedla poptávkové řízení na pořízení
klimatizace do obecního obchodu. Nabídky jsou následující AZ Chlazení – cenová
nabídka 34 518,- Kč bez DPH, EURO Klima Servis s.r.o. – cenová nabídka 43 950,Kč bez DPH, firma Klima chlazení – cenová nabídka 32 589,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce navrhuje firmu AZ Chlazení, jelikož nabízí rozšířenou záruku a
pozáruční bezplatný servis. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu na pořízení klimatizace do obecního
obchodu AZ Chlazení v ceně 34 518,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
8. Starosta obce jmenoval komisi na výběr dodavatele pro výstavbu garáže na hasičské
auto ve složení p. Stanislav Špás, p. Jan Lipenský, Ing. Václav Vašata a paní Iva Černá.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje komisi na výběr dodavatele pro výstavbu
garáže na hasičské auto ve složení p. Stanislav Špás, p. Jan Lipenský, Ing. Václav
Vašata a paní Iva Černá.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
9. Zastupitelstvo obce navrhlo revokaci usnesení č. 25/02192018 ze dne 19. 2. 2018,
které bude nahrazeno usnesením v následujícím znění. Zastupitelstvo obce navrhuje
změnit poměr žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště z nadace ČEZ, a to tak, že obec
uhradí z rozpočtu obce 70% nákladů projektu a nadace ČEZ se bude podílet 30%.
Dále zastupitelstvo obce navrhuje, pokud se obci nepodaří být úspěšná v druhém
pokusu podání žádosti o dotaci, postavit víceúčelové hřiště z vlastních finančních
prostředků. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje revokaci usnesení č.25/02192018 ze dne 19.
2. 2018 a nahrazuje ho: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na
víceúčelové hřiště z nadace ČEZ - v poměru 30% nákladů projektu bude hrazeno
z nadace ČEZ a 70% nákladů projektu bude hrazeno z rozpočtu obce. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje, pokud obec neobdrží dotaci z nadace ČEZ, že obec
zahájí výstavbu víceúčelového hřiště z vlastních finančních prostředků.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 12 bylo přijato.
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10. Zastupitelstvo obce navrhlo revokaci usnesení č. 26/02192018 ze dne 19. 2. 2018,
které bude nahrazeno následovně. Na vyhlášenou výzvu o dotaci grantového řízení
nadace ČEZ na víceúčelové hřiště se ke stávajícím jmenovaným zástupcům obce p.
Jan Lipenský a paní Zuzana Šonová doplní pan Ing. František Krtička. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje revokaci usnesení č.26/02192018 ze dne 19.
2. 2018 a nahrazuje ho: Na vyhlášenou výzvu o dotaci grantového řízení nadace ČEZ
na víceúčelového hřiště se ke stávajícím jmenovaným zástupcům obce. Jan Lipenský
a paní Zuzana Šonová doplní pan Ing. František Krtička.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
11. Zastupitelé obce navrhují oslovit firmu na zpracování projektové dokumentace na
multifunkční hřiště v areálu fotbalového hřiště. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.14/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zpracování projektové dokumentace na
multifunkční hřiště v areálu fotbalového hřiště
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato.
12. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela dopis od právního zástupce firmy
Energie Pro s.r.o., advokátky JUDr. Valerie Vodičkové, ve kterém žádají po obci
úhradu za odebranou energii. Obec měla sepsanou smlouvu s Energii Pod Kontrolou,
kterou vypověděla na základě právního zastoupení obce JUDr. Hany Desenské a
s firmou Energie Pro s.r.o. obec neuzavřela žádnou smlouvu o dodávce elektrické
energie a plynu. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby se k tomuto opět vyjádřil náš právní
zástupce s tím, že obec neměla podepsanou smlouvu na dodávky elektřiny a plynu a
na základě toho nehodlá platit závazek vůči firmě Energie Pro s.r.o. Starosta obce dal
o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.15/04192018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypracování odpovědi JUDr. Hanou
Desenskou pro firmu Energie Pro s.r.o., ohledně dodávek elektrické energie a plynu,
které obec nehodlá platit, jelikož neuzavřela s touto firmou nikdy žádnou smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato.
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13. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce informoval, že SDH Sendražice nabízí obci bezplatnou pomoc při úklidu
po obci za použití obecní techniky, na základě požadavků obce – starosta obce tuto
pomoc přivítal, protože v letošním roce má obec pouze jednoho zaměstnance na
údržbu obce.
b) Starosta obce informoval přítomné, že se v obci šíří takové řeči, že Biocentrum za obcí
včetně cesty má být dokončeno až příští rok. Dne 29. 3. 2018 byl kontrolní den, kde
bylo řečeno, že předání cesty bude 20. 6. 2018 včetně kolaudace, pokud bude přát
počasí.
c) Starosta obce informoval přítomné, že obec po třech letech obdržela vyjádření
z odboru dopravy k projektové dokumentaci na opravu chodníku podél komunikace
směr Hořiněves. Vypracovaná projektová dokumentace se musí ještě doplnit o projekt
chodníku a aktuální vyjádření správců inž. sítí. Starosta obce na základě tohoto
požadavku oslovil Ing. Stejskala, aby obci zpracoval cenovou nabídku na požadované.
d) Starosta obce informoval přítomné, že je vyčištěna a upravena plocha pod hájem a
doufá, že občané zde budou odkládat pouze roští a ne stavební suť jako tomu bylo
doposud.
e) Starosta obce poděkoval MX Teamu Sendražice za provedený sběr plastů v úvoze.
f) Starosta obce informoval přítomné, že minulý rok byla provedena oprava hřbitovní zdi
a dále má v plánu opravit budovu márnice. Starosta obce požádal pana Dunka, zda by
neprovedl opravu, ale pan Dunko sdělil, že je pracovně vytížen.
g) Starosta obce informoval přítomné, že byl dodělán chodník na hřišti včetně
autobusové zastávky.
14. Diskuze
a) p. Ing Krtička - k problematice ohledně výstavby víceúčelového hřiště sdělil, že
navrhuje zkusit podat žádost o dotaci prostřednictvím nadace ČEZ, ale v jiném
poměru než se žádala první dotace, která byla pro obec neúspěšná. Firma ČEZ, ať
zaplatí obci osvětlení hřiště a obec zbytek. Kolem výstavby byla vedena diskuze,
do které se zapojili i ostatní členové zastupitelstva.
b) p. Ing. Krtička – dotaz na místostarostku obce, kdy firma SÚS KHK provede
vodorovné dopravní značení u autoservisu – místostarostka obce sdělila, že je
s firmou v kontaktu, ale v současné době provádí opravy silnic a poté budou
provádět značení.
c) p. Dunko – dotaz na výsadbu nových stromů v úvoze za bývalou školkou, zda se
nebude kolem stromů provádět mýcení náletů, protože to vypadá jako v pralese –
odpovězeno p. Lipenským, že takto je podmíněna dotace a musí se to po dobu 3 let
zachovat.
d) p. Dunko – dotaz na cestu k budovanému poldru u Šolcových. Na cestě byly
panely, kam se poděly – odpovězeno starostou obce, že byly popraskané, vzali si je
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Holečkovi a finančně se vyrovnali s dodavatelskou firmou. Obdobně to bylo i se
dřevem.
e) p. Dunko – požádal obec, zda by nemohla zakoupit pytel obilí k rybníku u OÚ a
krmit zde ryby – po debatě o tomto bylo domluveno, že pan Dunko zakoupí pytel
obilí na náklady obce a bude chodit ryby krmit.
f) Starosta obce – požádal zastupitelé obce, aby vybrali nějaký dětský herní prvek na
dětské hřiště u obecního úřadu.
g) p. Ing. Krtička – navrhuje provést revizi dětských hřišť, dle protokolu co vyhovuje,
a co ne provést výběr – s tímto návrhem souhlasí všichni zastupitelé.
h) p. Špás – dotaz, kdy bude velkoobjemový odpad – odpovězeno, že dne 20. – 22. 4.
2018.
15. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 20.30 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Kacálková …………………….
Ing. František Krtička ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 19. 4. 2018
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