Zápis je upraven podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 6. října 2014 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V. Horák, Z. Pejcha, M. Holeček, Ing. Josef Frízel, Z. Dusová, F. Matěna,
Ing. Luboš Hrubý
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. Žádost o prodloužení nájmu v sociálním bytě xxxx
4. Žádost o prodloužení nájmu v sociálním bytě xxxx
5. Porušování domovního řádu v sociálních bytech
6. Žádost o umístění poliček do bytu xxxx
7. Žádost o skácení bříz u pana Meda
8. Záměr – prodej pozemku pč.99/13 o výměře 44m
9. Přijetí daru pozemku od pana Špáse
10. Žádost o finanční příspěvek – knihovna města Hradce Králové
11. Rozpočtové opatření
12. Schválení dodatku ke smlouvě o dílo – hostinec
13. Informace o cestě za hřištěm
14. Nákup herního prvku z grantu Johnson Controls
15. Přehled o nedokončených akcích za poslední volební období
16. Poděkování zastupitelům obce
17. Diskuze
18. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06102014
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Ing. Josefa Frízela a Ing. Luboše Hrubého
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/06102014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Josefa Frízela a Ing.
Luboše Hrubého.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Obec obdržela žádost o prodloužení sociálního bytu 15/7 od xxxxx. Výše jmenovaný
předložil výši příjmu do 30. 9. 2014. Před podpisem smlouvy musí předložit výši
příjmu za měsíc říjen. Pokud splní podmínky pro přidělení sociálního bytu, bude s ním
sepsána nájemní smlouva. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.3/06102014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/7
xxxxx s tím, že do 27. 11. 2014 předloží výši příjmu za období říjen a pokud bude
splňovat, dojde k podpisu nájemní smlouvy a to od 29. 11. 2014 do 29. 11. 2015. Dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
4. Obec obdržela žádost o prodloužení nájmu sociálního bytu 15/5 od xxxx Výše
jmenovaná splňuje podmínku nařízení vlády č.333/2009 v §6 odst. 3, které, povoluje
překročit stanovený násobek průměrné měsíční mzdy o 25%, a to pouze jedenkrát
v rámci opakovaného prodloužení. xxxxx po předložení výši příjmu překročila
stanovený násobek o 10%, musí ještě dodat potvrzení příjmu za měsíc říjen, a to do
13. 11. 2014. Pokud splní podmínku a nepřekročí výši 25%, bude s ní sepsána nájemní
smlouva. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/06102014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/5
xxxx s podmínkou, že do 13. 11. 2014 předloží výši příjmu za období říjen a pokud
bude splňovat podmínku, dojde k podpisu nájemní smlouvy, a to od 15. 11. 2014 do
15. 11. 2015. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu nájemní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
5. Na základě další stížností ohledně slečny xxxx v porušování domovního řádu
v sociálních bytech, zastupitelstvo obce pozve na obec matku výše jmenované paní
xxxxx. Termín jednání se uskuteční do 10. 10. 2014. Za obec bude jednat
místostarosta obce pan Zdeněk Pejcha a předseda pořádkové komise pan Milan
Holeček.
Návrh usnesení č.5/06102014
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pozvání paní xxxx na obec k řešení
nedodržování domovního řádu její dcery xxxxx za účasti místostarosty obce pana
Zdeňka Pejchy a předsedy pořádkové komise pana Milana Holečka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
6. Obec obdržela žádost o umístění poliček v sociálním bytě čp.15/2 u xxxx. Než se toto
povolí, musí zástupci z obce byt navštívit, aby bylo jasné, na kterou stěnu mají být
poličky přidělány, aby zde nevedly žádné rozvody.
Návrh usnesení č. 6 /06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje návštěvu sociálního bytu čp.15/2 u xxxx a po
zhlédnutí stěny i možné přiděláni poliček pokud bude stěna vyhovovat předpisově.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
7. Obec obdržela žádost o pokácení bříz u pana Meda. Stromy jsou napadené hnilobou a
hrozí nebezpečí pádu na dům čp. 17. Obec nechá odborně posoudit firmou BOBR. Dle
rozhodnutí bude řešeno již novým zastupitelstvem obce
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Návrh usnesení č.7/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypracování odborného posudku firmou
BOBR na břízy u Medových. Výsledek posouzení bude řešen již novým
zastupitelstvem obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
8. Na základě vyvěšeného záměru na prodej pozemku p. č. 99/13 se přihlásil xxxx.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.8/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodej pozemku panu xxxx za cenu 50,Kč/m2 a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
9. Pan Stanislav Špás nabídl obci dar pozemku p. č. 92/9. Starosta obce dal o tomto
hlasovat
Návrh usnesení č.9/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přijetí daru od pana Stanislava Špáse, a to
pozemek p. č. 92/9 a dále pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
10. Obec obdržela žádost od knihovny města Hradce Králové na finanční příspěvek ve
výši 2000,- Kč pro rok 2015. Starosta obce navrhl, jelikož se jedná již o finanční
prostředky na příští rok, přenechat toto novému zastupitelstvu obce. Starosta obce dal
o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku na rok 2015 knihovně města Hradce Králové novému zastupitelstvu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
11. Paní účetní přečetla rozpočtové opatření č. 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.11/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření číslo 4.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0
12. Na základě smlouvy o dílo s firmou STASKOM byl uzavřen dodatek ke smlouvě o
dílo č. 1, ve kterém dochází k navýšení ceny o 5 672,- Kč. Celková cena smlouvy o
dílo na opravu komínu v obecním hostinci tak bude činit částku 54 672,- Kč včetně
DPH. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.12/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou
STASKOM v celkové ceně hodnoty díla 54 672,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
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13. Starosta obce seznámil přítomné s pracemi na cestě k hřišti. Je provedeno nové
vytyčení. Navezen makadam a začne se pracovat.
14. Obec provedla opravu dětského hřiště z grantu, který obdržela od firmy Johnson
Controls. Grant není vyčerpán a zbývá proinvestovat částku 13072,- Kč. Starosta obce
navrhl toto přesunout na nové zastupitelstvo obce, jelikož termín proinvestování je do
31. 12. 2014
Návrh usnesení č.13/06102014:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje, aby rozhodnutí o proinvestování částky
z grantu Johnson Controls ve výši 13.072,- Kč rozhodlo nové zastupitelstvo, které
určí, za co bude grant vyčerpán. Podmínkou je termín do 31. 12. 2014
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 1
15. Starosta obce informoval přítomné o nedokončených stavebních akcích ve vsi.
Projekt na odvodnění dolní části obce, cesta k Růžičkovým, obrubník podél
komunikace u Lášových, studie na úpravu cesty od točny směr na Hořiněves, stoka u
sušárny – projekt u pana Kouby – dohodnuto zařazeni do aglomerace na dotace,
pozemkové vyrovnání úvoz u Bednářových – vázne na podpisu pana Krušiny a jeho
matky, pozemkové vyrovnání u pana Šolce, stavba poldru a cesty k Dolinám,
zhotovení nových dveří u skladu do obecního obchodu
16. Starosta obce poděkoval zastupitelům obce za jejich čtyřletou spolupráci, která byla na
vysoké úrovni, což je dobrý výsledek. Dále poděkoval i zaměstnancům obce a udělil
pochvalu paní účetní za vzornou práci.
17. Diskuze
a) starosta obce – sdělil přítomným, že je možnost si prohlédnout kroniku obce
b) Ing. Krtička – mrzí ho nízká účast při dobrovolnické akci na dětském hřišti a dále
sdělil, že pořízení plastových šachů není to správné, protože se brzy promáčknou. Dále
by chtěl vědět, jaký herní prvek bude zakoupen z grantu Johnson Controls, když
kolotoč pro jedno dítě v hodnotě cca 30 000,- Kč obec nemá zájem dofinancovat –
odpověděl Ing. Hrubý, že v současné době má obec rozpracovanou investici na cestu
za hřištěm a nemůže si dovolit dofinancovávat ještě herní prvky na hřiště. Není proti
pořízení herního prvku, ale v hodnotě cca 13000,- Kč
c) Ing.Frízel – vysvětlil, že zastupitelstvo obce nezamítá stanovisko, herní prvek je stále
v řešení a termín proinvestování je do 31. 12. 2014
d) p. Holeček – navrhl, že z grantu by bylo možné pořídit malé fotbalové branky
k obecnímu úřadu, kam chodí spousta dětí hrát fotbal či florbal
e) p. Dusová – chápe rozhořčení pana Krtičky, že grant byl přijat zastupitelstvem a ono
není schopno vyčerpat finanční prostředky za jejich působení a předává to na řešení
nového zastupitelstva obce
f) p. Pejchová – pokud obec neví, jak proinvestovat grant, ať zakoupí na fotbalové hřiště
dětské pískoviště
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g) p. Dusová – několik občanů poukazuje, že na odbočce u Trotiny dochází k jízdě v
protisměru, zda by obec nemohla požádat ŘSD o dokreslení vodorovného značení.
Minulý týden tam byla i sražena značka přikázaný směr jízdy
h) p. Pejchová – poděkovala zastupitelům obce za jejich práci, poděkovala za vymalování
hostince a za zhotovení nových komínů v hostinci. Dále měla dotaz, proč nepřišli
zaměstnanci z obce pomoci s úklidem a vše zůstalo na ní samotné – starosta obce
odpověděl, že zaměstnanec z obce pomáhat byl a dále byl domluven starosta obce
s paní Pejchovou, že ona si hostinec uklidí sama a bude ji tato práce zaplacena
prostřednictvím dohody o provedení práce - paní Pejchová na toto sdělila, že je
smutné, že na veškerý úklid zůstala sama – Ing. Frízel na toto sdělil, že starostou obce
bylo řečeno, že obecní hostinec bude uklízet firma
i) Ing. Krtička – poděkoval zastupitelům obce za jejich práci
j) Ing. Hrubý – minulý týden jezdily přes vesnici velkoobjemové vozy, které vozily
kukuřici a kukuřice je všude poházena po obci. Doporučuje se spojit s majitelem,
kterému byla kukuřice sklizena, aby obec uklidil nebo přispěl obci nějakou finanční
částkou na úklid
k) pan Matěna – v obci Hořiněves taky vozili kukuřici a obec byla uklizena zametacím
strojem a umyta – starosta obce na toto sdělil, že se spojí s ing. Horákem Ivanem, aby
byla vesnice uklizena
l) p. Pejcha – poděkoval všem zastupitelům obce za jejich činnost, dále popřál budoucím
zastupitelům obce, aby se jim dařilo. Dále sdělil, že za toto volební období se podařila
udělat v obci nějaká práce a nikdo nemůže namítat, že někdo si nahrával pod sebe,
jelikož na veškerou provedenou práci byly provedeny projekty a jen se čekalo na
finanční prostředky, které se na jednotlivé akce spořily.
18. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil v 20.35. hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Ing. Josef Frízel …………………….
Ing. Luboš Hrubý …………………….



Zápis vyhotovila 6. 10. 2014 Iva Černá
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