Zápis je upraven dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 21. 5. 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:
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení žádosti o odkup pozemku pač. 60/10
Schválení žádosti o finanční příspěvek Obecný zájem Smiřice
Schválení počtu členů obecního zastupitelstva na volební období 2018 -2022
Schválení nákupu herních prvků na dětské hřiště u obecního úřadu
Schválení pronájmu části pozemku p. č. 1394
Projednání záměru č.1/2018 o vydání OZV o regulaci provozování hlučných činností o
nedělích a státních svátcích
9. Schválení žádosti o přidělení jednorázové dotace na zájmovou činnost dětí
10. Schválení projektanta na multifunkční hřiště
11. Schválení žádosti o navýšení limitu těžby v písníku – xxxx
12. Schválení prodloužení nájmu v sociálním bytě 15/7
13. Rozpočtové opatření č. 2
14. Ostatní záležitosti
15. Diskuze
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zuzanu Šonovou a pana Stanislava
Špáse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Zuzanu Šonovou a
pana Stanislava Špáse.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že na obec obdržela žádost od paní xxxx na odkup
pozemku p. č. 60/10 v katastrálním území Sendražice u Smiřic. Starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení č.3/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje odkup pozemku p. č. 60/10 v k. ú.
Sendražice u Smiřic.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 7

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 nebylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce ve výši 30 000,- Kč od společnosti Obecný zájem Smiřice. Jelikož
došlo k šestinásobnému navýšení příspěvku oproti minulým rokům a v současné době
není v naší obci tato služba využívána, obec zajistila služby občanům od jiných
společností. Starosta obce dal hlasovat o zajištění služeb pro občany z hradeckých
firem.
Návrh usnesení č. 4/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zajištění služeb občanům od firem z Hradce
Králové
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce navrhl sedm členů do obecního zastupitelstva na volební období 2018 2022 . Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje sedm členů obecního zastupitelstva na
volební období 2018 - 2022
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné, že byla v obci provedena revize dětských hřišť.
Dětské hřiště u obecního úřadu musí projít rekonstrukcí, jelikož dřevěné herní prvky
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nesplňují podmínky. Na základě toho obec poptala firmu Bonita – hřiště, která montuje kovové herní prvky. Zastupitelé obce navrhují dětské hřiště osadit dvěma prvky a to
houpačkou a stezkou odvahy v ceně 129 125,16,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zakoupení dvou herních prvků v ceně
129 125,16,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce informoval přítomné, že obec měla zveřejněný záměr na pronájem části
pozemku p. č. 1394 v katastrálním území Sendražice u Smiřic. Na tento pozemek se
přihlásil pan Ondřej Němec. Smlouva bude na dobu určitou a to od 1. 6. 2018 do 31. 5.
2019 za cenu 365,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1394 panu
Ondřejovi Němcovi od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019 za cenu 365,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela ústní žádost od xxxx, zda by bylo
možné v naší obci v neděli a ve svátcích nesekat jak to mají například v jiných obcích.
K tomuto starosta obce sdělil, že toto lze vyřešit obecně závaznou vyhláškou o
regulaci provozování hlučných činností o nedělích a svátcích. Zastupitelé obce toto
projednávali na pracovním jednání zastupitelstva obce a jednohlasně se shodli, že
bydlíme na vesnici a nějakým způsobem je potřeba pozemky udržovat. V dnešní době
je rozdílná pracovní doba, někteří chodí do práce i v sobotu a pak jim zbývá pouze
neděle na práci kolem domu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje záměr č.1/2018 o vydání OZV o regulaci
provozování hlučných činností o nedělích a státních svátcích.
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 7

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 nebylo přijato.
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9. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o přidělení jednorázové
dotace z rozpočtu obce ve výši 500,- Kč od xxxx. Žádost obsahuje veškeré náležitosti.
Starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení č.9/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje jednorázovou dotaci xxxx ve výši 500,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
10. Starosta obce informoval přítomné, že obec provedla poptávkové řízení na projektanta
multifunkčního hřiště. Obec obdržela cenové nabídky od těchto firem: Pikma – cenová
nabídka 180 531,- Kč, firma Projektování sportovišť 72 600,- Kč a firma Ingara s.r.o.
cenová nabídka 95 000,- Kč. V nejlevnější cenové nabídce nejsou řádně stanoveny
veškeré součásti projektové dokumentace, proto starosta obce dal hlasovat o firmu
INGARA.
Návrh usnesení č.10/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje projektanta na multifunkční hřiště firmu
Ingara s.r.o. s cenovou nabídkou 95 000,- Kč bez
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
11. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost xxxx, která se týká
navýšení limitu těžby písku v písníku. V současné době je povolena dle projektu těžba
do 9 000 m3 a z důvody těžby je potřeba ji navýšit. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje navýšení těžby písku nad 9 000 m3 xxxx
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
12. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o prodloužení nájmu
sociálního bytu xxxx. xxxx splňuje veškeré náležitosti pro přidělení bytu. Nájemní
smlouva bude sjednána od 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu xxxx od 1. 6. 2018 –
31. 5. 2019

Výsledek hlasování:
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Pro: 5

Proti: 2

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.

13. Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/05212018
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 2
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
14. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce přečetl děkovný dopis od společenství vlastníku jednotek Smiřice, ve
kterém děkují obci Sendražice a především SDH Sendražice za pomoc při lokální
povodni ve Smiřicích dne 10. 5. 2018, kdy byly kompletně zatopeny sklepní
prostory. Ostatní kontaktované sbory řešily jiné události. Požádali o pomoc velitele
pana Špáse, který neprodleně svolal ostatní a během třiceti minut byli hasiči i
s technikou na místě a okamžitě začali s odčerpáváním vody a s odklízením
napáchaných škod až do pozdních večerních hodin.
b) starosta obce informoval přítomné, že minulý týden obci navštívil kameník, aby
posoudil co provést s obroušeným pískovcovým soklem na obecním hostinci.
Kameník navrhuje části, které jsou dozděné cihlami otlouci cca do hloubky 5 cm a
poté dolepit pískovcem. Kameník obci na tyto opravy vypracuje cenovou nabídku.
c) starosta obce informoval přítomné, že dne 23. 4. 2018 byla v obci silný déšť, který,
způsobil opět zatopení u Středových a u Frízlu. Voda se hnala od kostela směrem
do vesnice. Zjistilo se, že kanál u Černých č. p. 21 je zanesen jehličím ve vrstvě
cca 20cm. Jde o stromy, které zde vysázel pan Ing. Černý. Minulý týden bylo
ohledně tohoto problému jednání a návrhem řešení bylo, že si pan Ing. Černý
provede ořez stromů a kanál vyčistí. Ořez stromů byl proveden, nicméně obec toto
řeší i s dopravní policií, která zde byla minulý týden a obec čeká na zprávu, jelikož
je v těchto místech i málo místa pro průjezd aut vedle sebe. Starosta obce dále řeší
s firmou Borta – p. Odehnalem umístění podélného kanálu, který by měl
zachytnout vodu, aby se nevalila do vesnice.
d) starosta obce informoval přítomné, že po silném dešti dne 23. 4. 2018 následující
den volal Ing. Horákovi- statek Kydlinov, jelikož se z polí splavily plevy do nově
vybudovaného poldru Nad Zahradami a došlo k ucpání roštu. Tento problém by se
měl vyřešit změnou osevního plánu
e) starosta obce informoval přítomné, že dne 1. 6. 2018 se koná Valná hromada
Mikroregionu obcí 1866 ve Mžanech od 16.00 hodin. Starosta obce jmenoval pí.
Kacálovou a sl. Holečkovou

15. Diskuze
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a) p. Horák – k odprodeji pozemku xxxx sdělil, že tento pozemek obec směnila od
něho a měl by sloužit jako výhybka pro auta. Když se dělá řepná kampaň a potkají
se dva kamiony, není možné se na této cestě nikde vyhnout
b) p. Kvašinský – k projednání vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o
nedělích a státních svátcích, sdělil, že toto dává na zvážení zastupitelům obce. Sám
si myslí, že neděle je k odpočinku a mohla by být klidná. Tuto vyhlášku mají vedle
v Nedělištích, což je přibližně stejná vesnice jako my, a třeba i v Černilově.
c) p. Špás – ohledně vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o nedělích a
státních svátcích si myslí, že by se měli domluvit sousedi mezi sebou
d) sl. Holečková – ohledně vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o
nedělích a státních svátcích si myslí, že jsme na vesnici, a když panu Kvašinskému
vadí hluk, neměl jste se stěhovat na vesnici
e) p. Šonová – ohledně vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o nedělích
a státních svátcích sdělila, že kolegyně bydlí v Nedělištích a je nespokojena s touto
vyhláškou, ale musí ji bohužel respektovat
f) p. Krtička – ohledně vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o nedělích
a státních svátcích sdělil, že porušení a následná vymahatelnost těchto obecních
vyhlášek je dosti těžká, jen když si vzpomene na vyhlášku ohledně parkování.
Někteří občani ji respektovali, někteří ne.
g) p. Horák – ohledně vyhlášky o regulaci provozování hlučných činností o nedělích
a státních svátcích navrhuje, vyhlásit rozhlasem, zda by bylo možné omezit
v neděli a ve svátcích provoz hlučných činností
h) p. Kuhn – k jeho podané žádosti o navýšení limitu sdělil, že tento dokument musí
předložit na životní prostředí. Dále sdělil, že těžba písku poslouží pro stavbu
dálnice.
i) P. starosta – sdělil, že se minulý týden se konalo jednání na obecním úřadě ohledně
těžby v písníku se zástupci firmy EUROVIA. Při této příležitosti se ptal i na
současnou cestu ,,Hradečnici“, kde mu bylo přislíbeno, že stávající cesta srovná a
udělají nějaký povrch
j) p. Lipenský - dotaz na pana Kuhna, kudy se bude jezdit do písníku – odpovězeno
panem Kuhnem, že má vlastní příjezdovou cestu po písníku, která vede z drah
k) P. Dunko – upozornil na to, když byla prováděna těžba písku v Praskačce, vesnice
byla bez vody – p. Kuhn na toto sdělil, že má zpracovaný hydrogeologický
posudek a k porušení pramenů nedojde, jelikož vedou od vrchu dolu.
l) p. Němec – navrhl, zda by nešel přidat kontejner na papír. Několikrát se stává, že
kontejner se vysype a následující den je již plný
m) p. Krtička – sdělil, že za obec zaslal žádost o dotaci na multifunkční hřiště firmě
ČEZ, která by měla 24. 5. 2018 tuto žádost posoudit
n) p. Horák – ohledně kanalizace u Černých č. p. 21 sdělil, že na obci je projektová
dokumentace, ve která jsou zakresleny dva vývody, a má zde být vybudována
kanalizační šachta
o) p. Krtička – ohledně kácení stromů u Černých č. p. 21 sdělil, že v rámci
provedených oprav zaměření hranic pozemku katastrálním úřadem HK jsou
stromy na obecním pozemku. Pozemek pana Černého č. p. 21, končí jeho plotem.
V současné době tyto opravy nejsou ještě zaneseny do map.
p) p. Kopecký – upozornil na to, že obdobný problém se stromy pana Černého č. p.
21 je i u zatáčky k Horákovým. Stromy taktéž zasahují do silnice
q) p. Horák – navrhl, až bude obec jednat s panem Černým č. p. 21, aby pozvala
všechny dotčené osoby z této ulice, jednalo se na místě, ať se k tomu mohou
všichni vyjádřit
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r) p.Dančuk – dotaz, kolik občanů z obce využívá v současné době sociální službu ze
Smiřic- odpovězeno p. Černou, že dvě osoby a to pouze ve formě dovozu obědů
16. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 20.30 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Šonová …………………….
Stanislav Špás ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 21.5.2018
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