Zápis je upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 2.6.2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , Z.Pejcha, M.Holeček, ing.Josef Frizel, Z.Dusová,
F.Matěna,
Omluven: 0
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin.
Starosta obce 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:
1. Schválení programu
2. Návrh a schválení ověřovatelů
3. Revokace usnesení č.5/05092013 – dar části pozemku
4. Revokace usnesení č.4/09122013 – darovací smlouva na pozemek č.92/8
5. Žádost xxxx o odkup části pozemku
6. Úprava rozpočtu
7. Projednání stížnosti xxxx
8. Schválení počtu zastupitelů obce - volební období rok 2014-2018
9. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2013 a účetní závěrky za rok 2013
10. Schválení dodavatele na opravu komína v obecním hostinci
11. Žádost o příspěvek na aktualizaci plánu VSES
12. Žádost o zhotovení vjezdu xxxx
13. Informace energie pod kontrolou
14. Pozvánka na poradu měst a obcí
15. Pozvánka na setkání starostů do Smiřic
16. Dopis od ing.Krtičky
17. Nabídka brigády p.Martínek
18. Provedení úpravy dopravních značek
19. Diskuze
20. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/02062014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Zdeňka Pejchu
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/02042014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a
pana Zdeňka Pejchu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Revokace usnesení č.05/05092013
1

Návrh usnesení č.3/02062014
Zastupitelstvo obce Sendražice ruší usnesení č.05/05092013 ze dne 5. 9. 2013
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Revokace usnesení č.04/09122013
Návrh usnesení č.4/02062014
Zastupitelstvo obce Sendražice ruší usnesení zastupitelstva obce Sendražice
č.04/09122013 ze dne 9. 12. 2013
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Obec obdržela žádost od xxxx na odkup části pozemku. Podmínkou je vytyčení
pozemku na náklady xxxx. Cena pozemku se bude prodávat v hodnotě 50,- Kč/metr.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5 /02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje odkup části pozemku za cenu 50,- Kč/metr
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Obec obdržela stížnost od xxxx, ve které uvádí, že její parcely číslo 1405,1404 a 86/16
nebyly zařazeny do nového územního plánu, i přesto, že dotyčná podala na obec
žádost o začlenění dne 12. 12. 2011. Toto obec projednávala s ing.arch.P.Kramářem a
s ing.arch.J.Marečkovou a výsledkem jednání je dodatečné zakreslení výše uvedených
parcel do zastavitelných ploch obce. Jelikož se bude jednat o navýšení ceny za územní
plán, paní Lapčáková byla informována, že toto navýšení musí uhradit.
Návrh usnesení č.7/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zařazení parcel č. 1405, 1404 a 86/16 do
nového územního plánu obce do zastavitelných ploch obce na náklady paní Lapčákové
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 0
Zdrželo se: 1
8. Starosta obce informoval přítomné, že je možnost na další volební období schválit
nový počet zastupitelů obce ve výši 5 členů z původních 7 členů. Starosta obce dal
hlasovat o 5 členech zastupitelstva
Návrh usnesení č.8/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje 5 členů zastupitelů na další volební období
Výsledek hlasování : Pro: 1 Proti: 6
Zdrželo se: 0
Starosta obce dal hlasovat o 7 členech zastupitelstva
Návrh usnesení č. 902062014:
2

Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje 7 členů zastupitelů na další volební období
Výsledek hlasování : Pro: 6 Proti: 1
Zdrželo se: 0
9. Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 spolu se závěrečným účtem obce. Nikdo nepodal připomínku a
starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2013 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
10. Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s výkazy FIN, rozvaha, výkaz
zisku a ztrát, s přílohou, zprávou o hospodaření obce a s inventarizační zprávou za
období od 1. 1. do 31. 1. 2013
Návrh usnesení č.11/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje účetní závěrku za období od 1. 1. 2013 do
31. 12. 2013
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
11. Starosta obce informoval přítomné ohledně dodaných nabídek na opravu komína
v obecním hostinci. Obec obeslala celkem 4 firmy a od nich obdržela cenové nabídky.
Firma Staskom cen. nabídka 57 456,-Kč, p.Samek cen. nabídka 43 852,- Kč, p.Doležal
cen .nabídka 71390,- Kč, p. Khýr cen. nabídka 71390,- Kč. Starosta obce dal hlasovat
o nabídce od firmy Staskom v ceně 57 456,- Kč
Návrh usnesení č.10/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu Staskom v hodnotě 57456,- Kč s tím,
že nejprve firma upřesnění nějaké připomínky od zastupitelů a poté s ní bude sepsána
smlouva o dílo.
Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: 0
Zdrželo se: 0
12. Obec obdržela žádost od magistrátu města Hradce Králové z odboru životního
prostředí o příspěvek na aktualizaci plánu územního systému ekologické stability ve
výši 5000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/02062014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na aktualizaci územního systému
ekologické stability ve výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se: 0
13. Obec obdržela žádost od xxxxxxxxx na zhotovení vjezdu k parcele číslo 288/5.
V minulosti zde byl betonový vjezd a při výstavbě silnice došlo k jeho poruše. Bývalý
starosta obce slíbil, že se vjezd obnoví, ale doposud k tomu nedošlo. Starosta obce na
toto sdělil, že v současné době obec neprovádí opravy vjezdů po obci a pokud se
budou vjezdy dělat, mohl by se dodělat. Místostarosta obce sdělil, že žádost měla být
podána v předchozích dvou letech, kdy obec prováděla opravy vjezdů po obci a byla
zde technika
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14. Starosta obce podal informaci ohledně firmy Energie pod kontrolou, kdy obec
přechází k tomuto dodavateli jak s elektřinou od 1. 8. 2014 a s plynem od 1. 9. 2014 a
v sociálních bytech od 2. 6. 2015
15. Obec obdržela pozvánku na poradu měst a obcí z úseku územního plánování zúčastní
se jí starosta obce.
16. Obec obdržela pozvánku na setkání starostů do Smiřic, kde tématem jsou volby do
obecního zastupitelstva
17. Obec obdržela dopis od ing.Františka Krtičky, ve kterém sděluje, že pozemky
v lokalitě nad hřištěm byly převedeny na fyzické osoby a krom něho může ještě
vystupovat pan Libor Tannert. Dále požádali Státní pozemkový úřad v Hradci Králové
o zpřístupnění těchto pozemků a mají zájem, aby zde došlo k výstavbě, která bude
v nejbližší době řešena na stavebním úřadě ve Smiřicích
18. Obec obdržela nabídku od pana Martínka ohledně sekání pozemků – obec toto bere na
vědomí a až se naskytne nějaká příležitost, bude brigáda nabídnuta
19. Obec provedla opravu dopravních značek v obci – při kolaudaci byl nedodělek, který
byl odstraněn a obec již má v ruce kolaudační souhlas
20. Diskuze
a. p.Špás – ohledně brigády není problém toto zaplatit
b. p.Matěna – zda domluva s paní Lapčákovou pan Šolc se domluvil
c. p.Šolc – vždy když tam byla kanalizace se smetla ze stolu obec dala nabídku,
že přispěje ve výši 10 000,- Kč
d. P.Vozár – obecní příjezd – pan Málek znečišťuje blátem nový vjezd, ostatní
občané, pokud znečistí silnici, tak si to uklidí, ale on ne – starosta sdělil, že
nebude jezdit do té doby, dokud nedá štěrk
e. p.Khun – sekání opět nebylo posekáno na vršku, celá obec se seče již potřetí a
nahoře opět není posekáno po celý vesnici je sbíráno a nahoře není
f. p.Frízel – udělat harmonogram, co se má sekat
g. p.Špás –hřiště proč nesečou fotbalisti
h. p.Martínek – fotbalisti dostávají nejvíce a hřiště mají ve špatném stavu
21. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 20.45. hod.
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Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Dusová …………………….
Zdeněk Pejcha …………………….



Zápis vyhotovila 2.6.2014 Iva Černá
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