Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendraţice konaného dne 25.11.2010 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.Hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha
Omluveno:
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a jednání zahájil v 19.00 hodin. Sdělil, ţe zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, ţe je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takţe
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Schválení programu a přivítání
Návrh a schválení ověřovatelů
Volba členů finančního a kontrolního výboru
Volba členů kulturního a sportovního, stavebního a povodňového a pořádkového
výboru
5. Schválení organizačního a podpisového řádu obce
6. Projednání příspěvků do škol
7. Schválení ţadatelů o sociální byty
8. Úprava rozpočtu
9. Projednání nákupu sněhové frézy
10. Schválení pozemku daru pana Ladislava Tomáška
11. Jmenování inventurní komise
12. Ostatní záleţitosti a diskuze
13. Závěr
1.
2.
3.
4.

1) Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
2) Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a pana Václava
Modrého.
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s výše uvedenými ověřovateli.
Výsledek hlasování : Pro:
7
Proti: O Zdrželo se:O
3) Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního a
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy. Starosta navrhl zvolit tyto členy
finančního výboru: paní Leonu Horákovou a paní Radmilu Holečkovou.Jiné návrhy
nebyly podány. Starosta dal hlasovat o členech finančního výboru.
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Návrh usnesení č.3/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice volí členy finančního výboru: paní Leonu Horákovou a
paní Radmilu Holečkovou
Výsledek hlasování : Pro:
7
Proti: O Zdrželo se:O
Starosta dále navrhl zvolit za členy kontrolního výboru: ing.Františka Krtičku a
Ing.Josef Frízla . Jiné návrhy nebyly podány. Starosta dal hlasovat o členech
kontrolního výboru.
Návrh usnesení č.4/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice volí členy kontrolního výboru: ing.Františka Krtičku a
ing.Josef Frízla
Výsledek hlasování : Pro:
7 Proti: O Zdrželo se:O
4) Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního a
sportovního, stavebního a povodňového a pořádkového výboru. Starosta podal návrh
na členy kulturního a sportovního výboru: paní Věra Karabinošová a paní Romana
Runštuková. Jiné návrhy nebyly podány. Starosta dal hlasovat o těchto členech.
Návrh usnesení č.5/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice volí členy kulturního a sportovního: paní Věra
Karabinošová a paní Romana Runštuková.
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
Starosta podal návrh na členy stavebního a povodňového výboru: pana Milana
Holečka a pana Jaroslava Křečka. Jiné návrhy nebyly podány. Starosta dal hlasovat o
těchto členech.
Návrh usnesení č.6/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice volí členy stavebního a povodňového výboru: pana
Milana Holečka a pana Jaroslava Křečka
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
Starosta podal návrh na členy pořádkového výboru: pana Františka Matěnu a pana
Václava Kuhna. Jiné návrhy nebyly podány. Starosta dal hlasovat o těchto členech.
Návrh usnesení č.7/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice volí členy pořádkového výboru: pana Františka
Matěnu a pana Václava Kuhna
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
5) Starosta vyzval paní Blanku Vítovou, aby seznámila přítomné s organizačním a
podpisovým řádem obce (viz příloha č.1). Po přečtení tohoto řádu se starosta zeptal,
zda má k tomuto někdo připomínky. Jelikoţ ţádné nebyly podány, dal o tomto
hlasovat.
Návrh usnesení č.8/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje organizační a podpisový řád obce
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
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6) Obec obdrţela ţádost od obce Hořiněves na úhradu neinvestičních nákladů na provoz
MŠ v částce 7 119,-Kč. Tato částka je za děti navštěvující MŠ poslední rok před
nastoupením do ZŠ. Starosta zeptal, zda má k tomuto někdo připomínky.
Připomínky:
Ing. Luboš Hrubý – poţádat starostku obce Hoříněves o vyhotovení a podepsání
smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na předškolní výuku ţáků Mateřské školy
Hoříněves a po podepsání smlouvy uhradit poţadovanou částku. Jelikoţ ţádné další
nebyly, dal o tomto hlasovat.
Paní Kacálková – konstatovala, ţe rodiče z naší obce jsou velice rádi, ţe obec
Hořiněves bere děti do mateřské školy
Návrh usnesení č.9/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje příspěvek 7 119,-Kč na úhradu
neinvestičních nákladů v MŠ Hořiněves
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O Zdrželo se:O
Dále obec obdrţela ţádost od První soukromé základní školy v Hradci Králové o
finanční příspěvek. Jelikoţ obec má uzavřenou smlouvu o spádovosti s obcí
Předměřice nad Labem nebude tento příspěvek poskytnutý.
Starosta se zeptal, zda má k tomuto někdo připomínky.
Připomínky:
Pan Štěpánek – dotaz ohledně sepsání smlouvy o spádovosti, zde můţe být sepsána
s více obcemi, starosta odpověděl, ţe toto není moţné.
Návrh usnesení č.10/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje příspěvek
Výsledek hlasování : Pro: 0
Proti: 7 Zdrželo se:O
Usnesení nebylo schváleno.
7) Dne 11.10 2010 bylo zastupitelstvem obce schváleno celkem 6 ţadatelů o přidělení
sociálních bytů. O byt č.15/4 byla paní Ţigovou podána písemná odpověď, ţe o tento
byt nemá zájem a byt č.15/7 paní Jedličková, při sepsání nájemní smlouvy nesplnila
podmínky nařízení vlády 333/2009 Sb.,tudíţ s ní nebyla sepsána nájemní smlouva.
Dále tu máme ţádosti další , a to o byt č.15/4 má zájem Tomáš Čambal a paní
Cellerová o byt č.15/7 má zájem pan Jan Horák ml. Starosta k uvedeným ţádostem
dodal, ţe v podmínkách přidělení bytů mají přednost občané Sendraţic.
Starosta se zeptal, zda má k tomuto někdo připomínky.
Připomínky:
Ing.Luboš Hrubý – dotaz, zda nájemní smlouva je právnicky ošetřena a zda je ve
smlouvě uvedeno, ţe byt bude uţíván fyzicky osobou, se kterou je sepsána nájemní
smlouva – odpovězeno starostou obce - nájemní smlouvu kontrolovali dva právní
subjekty a neshledali nedostatky
Paní Pejchová – proč se dávají byty svobodným mladým občanům, kteří mají auto a
jsou finančně zajištěny – odpověděl starosta, ţe při předloţení příjmů při sepsání
smlouvy, byly předloţeny potřebné doklady a nájemci splňují podmínky, tudíţ jim byl
byt přidělen
Paní Kopecká – důchodci by si dávali přihlášky, ale nevěděli, ţe to bude omezené
příjmy – místostarosta odpověděl, ţe na to byla poskytnuta dotace ze SFRB a obec
musí dodrţet nařízení vlády č.333/2009 Sb.
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Návrh usnesení č.11/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje ţadatele na byt č.15/4 pana Tomáše
Čambala a na byt č.15/7 pana Jana Horáka ml.
Výsledek hlasování : Pro: 6
Proti: 0 Zdrželo se:1
8) Úprava rozpočtu přednesla paní účetní Iva Černá a úprava je přílohou č.2 tohoto
zápisu
Návrh usnesení č.12/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se:O
9) Starosta seznámil s nákupem frézy. Starosta s místostarostou se byli podívat
v prodejně Vitaltech Rozběřice, kde jim byli nabídnuty dvě sněhové frézy. Jedná se o
frézu HECHT za cenu 29990,- Kč a OHV za 33000,-Kč. Prodejnou byla doporučena
fréza OHV, kterou má i obec Všestary a je s ní velice spokojená.
Starosta se zeptal, zda má k tomuto někdo připomínky.
Připomínky:
Pan Dušek – kam bude fréza foukat sníh, kdo bude uklízet sníh kolem čekárenstarosta odpověděl, ţe fréza má otočný komínek a můţe foukat do všech směrů
místostarosta odpověděl, ţe prostory kolem čekáren budou uklízeny po úklidu
chodníku
Pan Frízl – jakým způsobem bude prováděna údrţba po obci, kdo bude jezdit, zda je
zpracován harmonogram – starosta odpověděl, ţe pracovníka na úklid sněhu po obci
zatím obec nemá, ale pořád shání a do příštího zastupitelstva obce vypracuje
harmonogram na úklid sněhu, dále odpověděl ing.Luboš Hrubý – skutečně pracovníka
na údrţbu v současné době nemáme, ale nemáme ani sněhovou frézu vše musíme
zajistit a dále poţádal přítomné, aby se o dotazy jednotlivě hlásili a nenarušovali chod
zasedání zastupitelstva
Paní Pejchová – dotaz na ovládání sněhové frézy a proč se nenabídne práce s touto
frézou lidem v sociálních bytech – odpověď místostarosty fréza je ovládána díky
posilovému řízení Power Steering a je to velice jednoduchá záleţitost, pracovat by s ní
měl člověk na kterého je spolehnutí .
Pan Štěpánek – zimní údrţba obecní cesty - na novou výstavbu, aby se prohrnovalo
jiţ od 5 cm. Starosta odpověděl , ţe máme smlouvu na prohrnování sněhu od 10 cm
do příštího jednání zastupitelstva obce bude zpracován harmonogram
ing.Dušek – čím sypat chodníky, kdyţ je led- starosta odpověděl, ţe obec nakoupila
ekogrit a je zásoba na celou zimu obec zajistí posyp
Návrh usnesení č.13/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje nákup sněhové frézy
Výsledek hlasování : Pro: 7
Proti: O
Zdrželo se:O
10) Obec obdrţela nabídku pana Ladislava Tomáška na darování pozemku p.č.773/78
o výměře 6 m2. Na této parcele se nachází chodník. Starosta ukázal tento pozemek na
katastrální mapě.
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Návrh usnesení č.14/25112010
Zastupitelstvo obce Sendraţice schvaluje přijetí daru
Výsledek hlasování : Pro:
7
Proti: O Zdrželo se:O
11) Starosta jmenoval inventurní komisi ve sloţení: předseda: pan Zdeněk Pejcha
Členové: Milan Holeček, Iva Černá,Zdeňka Dusová, Blanka Vítová, Václav
Modrý,ing.Luboš Hrubý, František Matěna.
Inventuru sociálních bytů, hasičské zbrojnice a obecního hostince provedou Milan
Holeček, Iva Černá, Václav Modrý
Inventuru obecního úřadu,knihovny,kadeřnictví,skladu a bytu čp 1 provedou: Zdeňka
Dusová, Blanka Vítová, Iva Černá
Inventura hřiště a obchodu provedou: Zdeněk Pejcha, ing.Luboš Hrubý
Inventuru hřbitova,návsi a obecních pozemků provedou: František Matěna a Milan
Holeček
Návrh usnesení č.15/25112010
Starosta jmenoval inventurní komisi ve výše uvedeném sloţení
12) Ostatní záleţitosti a diskuze
Obsazení bytu čp.1 zatím není ţádný vhodný nájemce, ing.Luboš Hrubý konstatoval,
ţe byt zatím nechat v takovém stavu v jakém je a neţ se někomu tento byt nabídne ,
tak udělat v první řadě jeho rekonstrukci a dále zváţit, zda by nebylo výhodné
pronajmout jako kancelářské prostory. Tato záleţitost bude v jednání roku 2011
Pracovník na údrţbu chodníku – pan Horák seznámil, ţe má v záloze pracovníka,
který je jeho zaměstnancem a bylo by moţné ho vyuţít na dohodu o provedení práce
po obci při úklidu sněhu, pokud obec neseţene nikoho jiného
Ing Dušek – dotaz od mysliveckého sdruţení, zda mohou vyuţívat novou cestu
K Dolinám a dále cesta k Rybníkům, v současné době se nedá nazvat jako cesta, ţe je
potřeba upravit – starosta odpověděl, ţe cestu K Dolinám mohou vyuţívat, jelikoţ
jako myslivci tam mají revír a cesta k Rybníkům se příleţitostně opraví
Ing.Krtička – nabídl vyuţití dotace od firmy Johnsoncontrols – starosta odpověděl, ţe
obec bude mít zájem tuto dotaci vyuţít
Paní Kacálková a pan Štěpánek – zda by byla moţnost přispět na dopravu pro sváţecí
autíčko pro děti, které navštěvují ZŠ a MŠ Hořiněves – starosta odpověděl, ţe se obec
spojí se starostkou a domluví tuto záleţitost
Pan Modrý – seznámil s přípravou mikulášské nadílky, která se bude konat v sobotu
4.prosince 2010 od 14.00 hodin v Obecním hostinci
Pan starosta – seznámil se slavnostním rozsvícením vánočního stromku dne
28.11.2010 od 16.00 hodin
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13) Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve 21.10
hodin.

Václav Horák, starosta ……………………

Zdeněk Pejcha, místostarosta ………………………..
Ověřovatelé zápisu: Vítová Blanka …………………….
Modrý Václav …………………….

Zápis vyhotovila 26.11.2010 Iva Černá
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