Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 21. 9. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, DiS., 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 dohody o ukončení nájmu pozemků s firmou Farma Horák
Schválení vyvěšení záměru na pronájem obecních pozemků
Schválení nájemce sociálního bytu č.15/2
Schválení vypracování dotačního titulu na jednorázovou dotaci pro zájmovou činnost
dětí a mládeže
7. Schválení dodavatele na opravu kříže na hřbitově
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuze
10. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/09212015
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 Ing. Aleše Střelku a Petru Holečkovou, DiS.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/09212015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Aleše Střelku a
Petru Holečkovou, DiS.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
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Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o ukončení pronájmu pozemků
od Farmy Horák, které měla firma od obce pronajaté. Obě strany se dohodly na ukončení
smlouvy dohodou k 30. 9. 2015 s tím, že bude do tohoto data uhrazen nájem za pozemky.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/21092015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ukončení smlouvy dohodou k 30. 9. 2015.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
3. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby obecní pozemky, na kterých je možno hospodařit,
byly pronajaty, jako tomu bylo doposud. Starosta obce navrhl, zveřejnit záměr na
propachtování pozemků s tím, že nájemce, který o toto bude mít zájem, bude obci
bezúplatně 3x v roce mulčovat obecní pozemky, které budou součástí zveřejněného
záměru. Předseda kontrolní komise Ing. Střelka poznamenal, že obec bude vyžadovat
za pronájem tržní cenu. v místě obvyklou, Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/09212015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem obecních
pozemků.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
4. Obec obdržela žádosti na pronájem sociálního bytu čp.15/2 v tomto pořadí 1. xxxx 2.
xxxx a 3. xxxx. Všechny výše uvedené splňují podmínky pro přidělení bytu. Než
starosta obce dal hlasovat, vznesl dotaz, zda někdo z členů zastupitelstva obce má
dotaz. O slovo se přihlásil předseda kontrolní komise Ing. Střelka, který sdělil
přítomným, že navrhuje žadatele č. 2 pí xxxx, o které má pozitivní informace jak
z azylového domu, tak i ze sociální sféry a z osobního setkání. Paní je zaměstnaná a
má syna, který navštěvuje MŠ v Hradci Králové. Starosta obce dal hlasovat o žádosti
č. 2.
Návrh usnesení č.4/09212015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce sociálního bytu 15/2 p. xxxxx, a to
od 12. 10. 2015 do 31. 5. 2016 a dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní
smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti:

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 5 bylo přijato
O žádosti č. 1 a č. 3 nebylo již hlasováno, protože byt byl schválen podané žádosti č. 2
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5. Místostarostka obce sdělila přítomným, že na minulém jednání zastupitelstva obce byl
řešen jednorázový dotační titul na zájmovou činnost dětí a mládeže. Na pracovním
jednání zastupitelstva obce byla dohodnuta výše dotace 500,- Kč ročně na jedno dítě.
Aby mohla být dotace poskytnuta, musí žadatel (dotace) splňovat podmínky určené
obcí, kterými jsou: rodiče/rodič a dítě musí mít trvalé bydliště v obci Sendražice; věk
dítěte, na které je dotace poskytnuta nepřesáhl (nebo je do) 18 let. Každý žadatel musí
donést potvrzenou žádost o poskytnutí jednorázového dotačního titulu přímo od
provozovatele zájmové činnosti. Na základně této do/úmluvy je obec povinna
vypracovat celé znění podmínek a žádost k vyhlášení dotačního titulu. Místostarostka
podala návrh, aby se o tomto hlasovalo, zda budou zastupitele obce souhlasit
s vypsáním dotace, než začne vynakládat čas s vypracováním výše uvedeného.
Předsedkyně kulturní komise Holečková, DiS. souhlasí s vypsáním dotace, protože
obec částka 500,- Kč na jedno dítě nezruinuje a některým lidem tato částka pomůže.
Starosta obce dal hlasovat o vypracování podmínek a žádosti na dotační titul pro
jednorázovou dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže.
Návrh usnesení č.6/09212015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypracování podmínek a žádosti na dotační
titul pro jednorázovou dotaci na zájmovou činnost dětí a mládeže
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
6. Obec oslovila firmy na opravu kříže, který je umístěn na místním hřbitově a je
v havarijním stavu. Firma Šárka Šňůrová dodala cenovou nabídku na částku 65 700,Kč, firma Skala Jiří dodala cenovou nabídku na částku 56 650,- Kč a firma Daniel
Novotný dodala cenovou nabídku na částku 26 360,- Kč, ve které jsou pouze stavební
práce a dále by obec musela oslovit firmu, která by provedla nátěr kříže a zlacení
písma. Starosta obce dal hlasovat o firmě Skala Jiří s cenovou nabídkou na částku
56 650,- Kč.
Návrh usnesení č.8/09212015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje na opravu kříže na místním hřbitově firmu
Skala Jiří s cenovou nabídkou na částku 56 650,- Kč a dále pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7. Ostatní záležitosti
Starosta obce informoval přítomné, že obec plánuje provést opravu chodníků, a to od
točny směrem k obecnímu úřadu. Akce bude rozdělena do dvou etap. První etapa bude
od točny směrem k Duškovým, kde dojde i k vyměnění obrubníku, které jsou
v rozpadlém stavu a někde dokonce i chybí. Druhá etapa bude od Duškových
k obecnímu úřadu. Na výše uvedené bude muset mít obec zpracovaný projekt. Ve
čtvrtek 24. 9. 2015 obec navštíví dopravní projektant, který vše posoudí
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Místostarostka obce seznámila přítomné, že ve čtvrtek 19. 9. 2015 se zúčastnila
setkání starostů a místostarostů v pivovaru ve Mžanech, které bylo svoláno
prostřednictvím MAS Hradecký venkov. Na setkání byl schválen strategický plán,
který obsahuje, jaké budou mít obce možnosti v čerpání dotací prostřednictvím MAS
Hradecký venkov. Hlavní prioritou budou sociální byty a domy pro seniory. Proto
kolega zastupitel chce čerpat dotaci na výstavbu Senior resortu nad hřištěm. Dále
budou vypisovány dotace na výstavbu mateřských školek, kde by měla činit výše
dotace až 50%. MAS Hradecký venkov usiluje o to, aby získala dotace na právníka,
který by měl kancelář v Mokrovousech a poskytoval obcím právnické služby, které by
měly být hrazeny v rámci dotace. Tato služba by měla být od roku 2016.
8. Diskuze
a) pí Kacálková - pozvala občany na 730 let založení obce Světí
b) sl. Holečková – poděkovala starostovi obce za sponzorský dar (prase) a dále
poděkovala všem občanům, kteří pomáhali při přípravě Sendražické olympiády
c) Ing. Střelka – podal informaci o výběru firmy na rekonstrukci kříže na hřbitově.
Nejlevnější firma má v cenové nabídce pouze zednické práce. Cenová nabídka
s částkou 65 700,- Kč měla v této částce zahrnutý pronájem lešení v ceně 14 000,Kč a v porovnání se schválenou nabídkou to bylo cenově srovnatelné, a proto byla
vybrána firma STAFIS.
d) pí Bäumeltová – Sendražická olympiáda začala s velkým časovým prodlením.
Jelikož museli odejít ve tři čtvrtě na pět, děti si neužily ani jednu soutěž. Měla
pocit, že jejich děti, které jsou jiné národnosti, nechtěl nikdo rozdělit do věkových
kategorií, ale jinak by chtěla poděkovat za balíčky, které obdržely - odpovězeno
sl. Holečkovou – v žádném případě se nejednalo o věkovou ani o rasovou
diskriminaci. Děti byly rozdělovány do týmů pí Štěpánkovou tak, aby ve všech
týmech byly stejné věkové kategorie. Jelikož šlo o sourozence, tak jsme je chtěli
nechat ve stejném týmu – pí Bäumeltová odpověděla, že to cítila úplně jinak
e) pí Bäumeltová – na základě informací od místostarostky obce ohledně čerpání
dotací prostřednictví MAS Hradecký venkov má dotaz, proč by se nemohla dotace
použít na zateplení v sociálních bytech – odpovězeno pí Kacálkovou, že o
zateplení budov nebylo řečeno, dotace se týkají pomoci začleňování sociálních lidí
zpět do normálního života – odpovězeno pí Černou, že na rekonstrukci sociálních
bytů obec obdržela dotaci v roce 2010 a podobu 10 let obec nemůže na tuto
nemovitost žádat další dotaci
p. Dunko – v obci není mateřská školka, zda by nestálo za zvážení udělat průzkum na školku.
Myslí si, že by to bylo prospěšnější než po 12 letech opět měnit chodníky, když z větší části
po obci chodníky jsou v dobrém stavu - odpovězeno Ing. Střelkou, že problematika mateřské
školky byla zahrnuta v dotazníku v rámci rekonstrukce obecního úřadu a občané se
k miniškolce vyjádřily počtem 20 hlasů z celkových 41 vrácených dotazníků. – odpovězeno p.
Dunkem - proč nepostavit novou mateřskou školku a neřešit toto v rámci rekonstrukce
obecního úřadu – odpovězeno Ing. Střelkou, že výstavbu samostatné mateřské školky obec
nemá zahrnutou ve strategickém plánu obce, populační boom také odeznívá (populace stárne),
a proto obec musí řešit důležitější věci v obci jako je například vyřešení kanalizace u
4

Autoservisu – odpovězeno p. Dunkem, že se zde nic nezměnilo a stále to tu šlape ve starých
kolejích jako to bylo za minulého zastupitelstva. Když jsou vypisovány dotace tak obec žádat
nechce. O kanalizaci se mluví neustále, mnohokrát jsem říkal na jednání zastupitelstva obce,
proč obec nepřispěje občanům na čističku odpadních vod a tím by obci odpadl problém
s kanalizací u Autoservisu. Některé obce na toto přistoupili a jsou spokojeny – odpovězeno
Ing. Střelkou, že toto je možné zvážit, ale problém s kanalizací se řešit musí, jelikož obec
obdržela dopis od kraje již v roce 2008 a od té doby se to nepodařilo nějakým způsobem
vyřešit
p. Horák – v kanalizaci u Autoservisu se jedná pouze o odpadní vody a kam to mají občané
pouštět – odpověděl starosta obce, že obec bude muset obejít občany, kteří zde bydlí, protože
poslední dobou zde nejsou jenom odpadní vody, ale vyskytuje se i něco jiného – p. Horák toto
by dal jako prioritu a neodkládal by to. Dále doporučuje tuto záležitost projednat se silnicemi,
které by se na tom měli nějakým způsobem spolupodílet.
f) p. Kopecký – pokud je dotace na kanalizace ve výši 50% tak proč toho nevyužít –
odpovězeno místostarostou obce, že dotace na kanalizaci nejsou v současné době
vypsané a o dotacích, kterých tady byla řeč, se týkaly pouze sociálních bytů a
mateřských škol
g) pí Kacálková – když obec řešila v roce 2009 jakým způsobem využít budovu
mateřské školy, zda ji rekonstruovat nebo z toho udělat byty, se občané mohli
vyjádřit prostřednictvím obdržených dotazníků, které obec vypracovala. Zpět se
obci vrátilo velmi málo vyplněných dotazníků a občané chtěli více byty než
školku. Na základě toho zastupitelstvo obce rozhodlo, rekonstrukci mateřské školy
na byty. Teď po 6 letech zase občané chtějí mateřskou školku. Když jsem se bavila
se starostkou obce Hořiněves pí Kuthanovou tak ji dalo dost práce, aby školku
udržela hlavně po finanční stránce, protože byl problém finanční příspěvek od
obcí. V současné době, kdy finanční příspěvek je školkám a školám připisován
přímo z ministerstva, tak je to jiné hospodaření s finančními prostředky a nemusí
se bát. Její děti navštěvují základní školu v Hořiněvsi a nelituje toho, že je tam
dává oproti jiným rodičům, kteří umístili děti do mateřské školy v Hořiněvsi a poté
základní školu změnili.
9. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.45 hod.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Aleš Střelka

…………………….

Petra Holečková, DiS. …………………….



Zápis vyhotovila 21.9.2015 Iva Černá
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