Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 18. 6. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Ing. A. Střelka, J. Lipenský, S. Špás
Omluven: Ing. F. Krtička
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
Schválení pořízení územní studie
Schválení zadávací dokumentace
Schválení hodnotící komise na výběr dodavatel – „Dětské hřiště v areálu fotbalového
hřiště“
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuze
8. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06182015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Stanislava Špáse a pana Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/06182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Stanislava Špáse a
pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Starosta obce seznámil přítomné s podnětem od Ing. Krtičky a pana Tannerta k
pořízení územní studie v obci Sendražice, která se týká výstavby Senior resortu. Na
základě jednání s Ing. Marečkovou z Magistrátu města Hradce Králové, odboru
hlavního architekta, které se konalo dne 11. 6. 2015, byly vysvětleny dotazy, které
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měli zastupitele obce k problematice pořízení územní studie. Zastupitelé obce se
dohodli, aby pořízení územní studie bylo za těchto podmínek.
a) Studie bude pořízena nezávislým architektem dle doporučení MMHK
v cenové relaci do 20000,-Kč.
b) Zástavba v daném území bude ctít charakter vesnické nízkopodlažní
zástavby.
c) Zástavba bude ctít požadavky památkové zóny Bojiště 1866 a ostatních
dotčených orgánů.
d) Studie musí řešit nakládání s dešťovými a odpadními vodami tak, aby nebyla
dotčena okolní zástavba a nebyla narušena funkčnost současné kanalizace.
e) Mezi novou zástavbou a současným areálem fotbalového hřiště bude pás
izolační zeleně.
f) Pro staveništní dopravu a dopravu pro obslužnost území bude použita
samostatná silnice, ústící na silnici směr Neděliště. Napojení na stávající
komunikaci ve sportovním areálu bude pouze pro pěší a cyklisty.
g) V areálu musí být odpovídající počet parkovacích míst. Bude tak zajištěno,
že nebude docházet k parkování na okolních parkovacích plochách.
Návrh usnesení č.3/06182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pořízení územní studie za těchto podmínek:
a) Studie bude pořízena nezávislým architektem dle doporučení MMHK v cenové
relaci do 20000,-.
b) Zástavba v daném území bude ctít charakter vesnické nízkopodlažní zástavby.
c) Zástavba bude ctít požadavky památkové zóny Bojiště 1866 a ostatních
dotčených orgánů.
d) Studie musí řešit nakládání s dešťovými a odpadními vodami tak, aby nebyla
dotčena okolní zástavba a nebyla narušena funkčnost současné kanalizace.
e) Mezi novou zástavbou a současným areálem fotbalového hřiště bude pás
izolační zeleně.
f) Pro staveništní dopravu a dopravu pro obslužnost území bude použita
samostatná silnice, ústící na silnici směr Neděliště. Napojení na stávající
komunikaci ve sportovním areálu bude pouze pro pěší a cyklisty.
g) V areálu musí být odpovídající počet parkovacích míst. Bude tak zajištěno, že
nebude docházet k parkování na okolních parkovacích plochách.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Předseda stavební komise pan Jan Lipenský seznámil přítomné se zadávací
dokumentaci na dodavatele dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště. Starosta obce
dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.4/06182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zadávací dokumentaci na dodavatele
dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Starosta obce navrhl hodnotící komisi na výběr dodavatele – dětské hřiště v areálu
fotbalového hřiště ve složení: Petra Kacálková, Ing. František Krtička, Jan Lipenský,
Ing. Aleš Střelka, Iva Černá
Návrh usnesení č.5/06182015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hodnotící komisi na výběr dodavatele na
akci „Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště“ ve složení Petra Kacálková, Ing.
František Krtička, Jan Lipenský, Ing. Aleš Střelka, Iva Černá
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
6. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že v nejbližší době bude provedena kolaudace
cesty k hřišti
b) starosta obce informoval přítomné, že dnes obci byl bezplatně zapůjčen traktor na
sekání trávy po obci.
7. Diskuze
a) p. Pejcha - dotaz, zda se jedná pouze o realizaci dětského hřiště vedle kabin
odpovězeno, že ano
b) sl. Holečková – poděkovala zaměstnancům obce, že posekali trasu a připravili
ohniště na hřišti pro dětský den, který bude v sobotu
c) p. Pejcha – sjezd k areálu fotbalového hřiště z nově vybudované komunikace je
špatně ukončen a na tomto místě se neustále drží voda – starosta obce odpověděl,
že se zde začalo jezdit dřív, než vzešla tráva a toto místo je vlhké a mělo by se
pravděpodobně odvodnit
d) místostarostka obce – informovala přítomné, že dne 3. 7. 2015 se bude v naší obci
konat bitevní ukázka, která by měla být u areálu bývalé mateřské školky
8. Závěr:
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.20 hod.
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František Matěna, starosta obce ……………………

Ověřovatelé zápisu:



Stanislav Špás

…………………….

Jan Lipenský

…………………….

Zápis vyhotovila 18. 6. 2015 Iva Černá
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