Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 27.12.2013 v obecním hostinci.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - V.Horák, ing. L.Hrubý , F.Matěna, Z.Pejcha, M.Holeček,
Omluven: F.Krtička,Z.Dusová
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 5 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. Informace o novém územním plánu obce
4. Rezignace člena zastupitelstva obce
5. Schválení dodatku smlouvy s firmou Marius Pedersen
6. Úprava rozpočtu
7. Schválení příspěvků organizacím na rok 2014
8. Schválení rozpočtu na rok 2014
9. Projednání dluhu xxxx
10. Projednání odložení platby nájmu xxxx
11. Poděkování kronikářce obce
12. Zhodnocení roku 2013
13. Diskuze
14. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/27122013
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a pana Zdeňka Pejchu.
Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/27122013
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu paní Blanku Vítovou a
pana Zdeňka Pejchu
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
3. Starosta obce pozval na jednání ZO ing.architekta p. Kramáře, který přítomné
seznámil s novým územním plánem obce.
4. Místostarosta obce seznámil přítomné, že obec obdržela rezignaci člena zastupitelstva
obce ing.Františka Krtičky a to k 31.12.2013.Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.3/27122013
Zastupitelstvo obce Sendražice přijímá rezignaci člena zastupitelstva obce pana
ing.Františka Krtičky, a to k 31.12.2013.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela dodatek ke smlouvě o nakládání
s odpadem od firmy Marius Pedersen, kde se tato firma zavazuje, že ceny na rok 2014
nezvyšuje. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem
od firmy Marius Pedersen, kde se tato firma zavazuje, že ceny na rok 2014 nezvyšuje.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
6. Paní účetní přečetla úpravu rozpočtu, která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č.5/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje úpravu rozpočtu
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
7. Starosta obce přečetl žádosti o příspěvky organizacím
a) SDH Sendražice žádost o příspěvek na rok 2014 částka - 15 000,- Kč. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek hasičům na rok 2014 ve výši
15 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
b) TJ Sokol Sendražice žádost o příspěvek na rok 2014 ve výši 90 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek TJ Sokolu Sendražice na rok
2014 ve výši 90 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
c) Svaz důchodců Smiřice žádost o příspěvek na rok 2014 ve výši 2000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na rok 2014 svazu důchodců
Smiřice ve výši 2 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
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d) Žádost o příspěvek na opravu místního kostela na rok 2014 ve výši 10 000,- Kč.
Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek na kostel ve výši 10 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
e) Občanské sdružení Mx team si podal žádost o příspěvek ve výši 4000,- Kč.
Starosta obce dal hlasovat o částce 2000,- Kč.
Návrh usnesení č.10/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje příspěvek obč.sdružení MX Team ve
výši 2 000,- Kč
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
8. Paní účetní přečetla rozpočet na rok 2014, který tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.11/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2014. Rozpočet obce se
schvaluje ve výši 4 015 510,- Kč jak v příjmech, tak i ve výdajích.
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
9. Paní účetní seznámila přítomné s dluhem xxxx. Dále přečetla dohodu o dluhu co do
důvodu a výše podle občanského zákoníku platného k 23.12.2013 a dohodu o
splátkovém kalendáři ze dne 23.12.2013
Návrh usnesení č.12/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dohodu dluhu co do důvodu a výše podle
občanského zákoníku platného k 23.12.2013 a dohodu o splátkovém kalendáři ze dne
23.12.2013 mezi obcí Sendražice a xxxx
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
10. Starosta obce přečetl žádost od xxxx na odložení platby. V žádosti uvádí, že nájem za
měsíc prosinec uhradí s lednovým nájmem, a to do 15.1.2014
Návrh usnesení č.13/27122013:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zaplacení nájmu za měsíc prosinec xxxx,
bytem Sendražice 15/5 ve výši 5 198,- Kč do 15.1.2014
Výsledek hlasování : Pro: 5 Proti: 0
Zdrželo se: 0
11. Starosta obce veřejně poděkoval paní ing.Václavě Duškové za práci kronikářky,
kterou pro obec vykonávala po dobu 40 let a ze zdravotních důvodu musela tuto
činnost ukončit.
12. Zhodnocení roku 2013
Účetní obce přečetla zhodnocení roku 2013 po stránce finanční a starosta obce přečetl
zhodnocení obce po stránce formální.
13. Diskuze
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a) p.Bednář – když cesta do Nedělišť je nákladná, proč musí být vybudována –
starosta obce odpověděl, že tato cesta byla hodně využívaná a výstavbu cesty
zajišťuje pozemkový úřad. Tato cesta je zakreslena v pozemkových úpravách a
můžeme být rádi, že bude vybudována, jelikož bude zároveň sloužit jako
přístupová cesta k pozemkům, které jsou Na Březině. Následně po dohodě s obcí
Neděliště bude tato cesta propojena až do Nedělišť.
b) p.Modrý – dotaz za jakých podmínek se půjčuje obecní hřiště. Byl požádán hráči,
aby požádal pana Pejchu, aby bylo propůjčeno hřiště na silvestra, kde chtěli jako
každoročně uspořádat silvestrovský fotbal. Pan Pejcha doporučil, že hřiště je ve
špatném stavu a fotbal si mají zahrát za brankami. Druhý den na to přišla SMS od
pana Holmana, že pořádá silvestrovský fotbal. Pan Modrý nechápe, jak je možné,
že jemu nebylo vyhověno a panu Holmanovi ano. Na toto pan Pejcha odpověděl,
že pan Holman se nebyl ptát a pan Pejcha se o tomto dozvěděl prostřednictvím
syna, který obdržel sms od pana Holmana. Pan Pejcha zajde za panem Holmanem
a vzájemně se dohodnu.
c) p.. Satranský – v obci bydlí již tři roky a každoročně na silvestra se vždy hrálo,
nevidí v tom problém, proč by se nemohlo hrát i letos – p.Pejcha sdělil, že jako
správce hřiště by měl vědět, kdo chce použít hřiště
d) ing. Dušek – proč obec přispívá dotací na kostel, když probíhají restituce v rámci
církví – Starosta obce odpověděl, že zatím restituce nejsou a obec chce mít svoji
památku pořádku a je vděčna všem, kteří se o tuto památku obce starají
e) ing.Hájek – dotaz v plánu daně z příjmu za rok 2013 proč jsme ponižovali
rozpočet – odpověděla paní účetní, že rozpočet na rok 2013 byl sestaven dle roku
2012 a dle novému určení daní bylo na této dani poníženo a na jiné dani navýšeno
f) p.Lelek – poděkoval zastupitelstvu obce, že dávají příspěvky na kostel a
nenechají ho chátrat
g) p.Bednář - kdo odvážel hlínu za hřištěm – 31 900,- Kč odpovězeno, že firma
Pařízek ze Smržova
h) p.Michalička – kam povede cesta za hřištěm, zda pouze ke Středovým – starosta
odpověděl,že dle projektu bude cesta zhotovena až na hranici pozemkům, určeným
k výstavbě
i) p.Rulíková – zda by bylo možné zápisy ze zastupitelstva obce dávat na webové
stránky obce, protože v současné době jsou zde pouze zápisy ze září – starosta
odpověděl, že toto obec napraví
poděkovala zastupitelstvu obce za vybudování přístupového chodníčku k její
nemovitosti a dále poděkovala za vybudování kopečku u Lášů
j) p.Poulová – proč se seká na dolením konci častěji a na hořením konci méně. Dále
před nimi jsou již tři roky suché stromy a nikdo toto nedokázal pokácet, dále zde
byla dlouhou dobu propadlý chodník a obec toto nebyla schopna řádně označit.
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Starosta odpověděl, že stromy se pokácí v zimním období, obec to má v plánu.
Dále obec provádí sekání, podle toho, jak roste tráva.
k) p.Černý – obec se vyznamenala na vjezdu u paní Špryňarové, je to ostuda obce,
s tímto souhlasí i spousta dalších přítomných občanů
l) p.Karabinošová – obec prováděla opravu důjezdů a na dolním konci to nejsou
důjezdy, ale dálnice a na hořením konci jsou malý důjezdy
m) ing.Hájek – zda v obci je někdo, kdo hlídá možnosti čerpání z evropských fondů
– starosta odpověděl, že dotace má na starosti paní Zdeňka Dusová. V současné
době obec má zažádáno o dotaci prostřednictvím krajského úřadu z programu
obnovy venkova na cestu za hřištěm
n) p.Černý L – na cestě K dolinám proč je umístěna značka zákaz vjezdu – starosta
odpověděl, že to bylo podmínkou pro vydání stavebního povolení na tuto cestu
o) ing.Hrubý – vysvětlil systém dotačních titulů, dále jako předseda kontrolní
komise provedl na štědrý den kontrolu po obci. Kontrolou zjistil, že majitelé psů si
na veřejném prostranství neuklízí po svých psech. Tímto apeluje na všechny, aby
si po svých čtyřnohých miláčcích uklízely exkrementy. Na hřišti se psi cvičí a
nikdo to neuklízí. K tomuto tématu se připojil i místostarosta obce, který potvrdil,
že před fotbalovým utkáním musí hřiště obejít a uklízet psí exkrementy.
p) p.Rulíková – zda by bylo možné vyměnit pytlík papírový za igelitový – obec
pokusí toto zajistit
q) ing.Hájek - pan architekt představil nový územní plán obce – řekl, že není
schválen.
Domníval se, že za pana starosty Středy byly poldry navrženy suché a zde se stále
mluví o poldrech mokrých. Starosta obce sdělil, že poldry byly navrženy od
začátku jako poldry mokré, pouze poldry V Dolinách a poldr nad hospodou byly
navrženy jako suché. Dále ing Hrubý vysvětlil, že poldry s územním plánem obce
nemají co dočinění, jelikož vycházejí z komplexních pozemkových úprav
1. p. Lelek – sdělil, že co se týče poldru mokrého, tak pokud je pořád zavodněný, je
to lepší možnost než poldr suchý.
14. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil ve 21.10 hod.

Václav Horák, starosta ……………………

Ověřovatelé zápisu: Blanka Vítová …………………….
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Zdeněk Pejcha

…………………….

Zápis vyhotovila 27.12.2013 Iva Černá
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