Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 10. 6. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková, Ing. F. Krtička, Ing. A. Střelka, J.
Lipenský , S. Špás
Omluven:
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 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. Schválení nákupu žacího a mulčovacího traktoru
4. Schválení prodeje pozemku
5. Projednání územní studie
6. Informace o obdržené dotace
7. Vyhodnocení dotazníku k využití prostor obecního úřadu
8. Informace o valné hromadě Mikroregionu 1866
9. Rozpočtové opatření
10. Ostatní záležitosti
11. Diskuze
12. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06102015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato
2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu pana Ing. Aleše Střelku a pana Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu
Návrh usnesení č.2/06102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Aleše Střelku a
pana Jana Lipenského.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato
3. Starosta obce seznámil přítomné s nákupen žacího a mulčovacího traktoru. Obec
oslovila celkem tři firmy a to: firmu V-Garden – cenová nabídka 208 888,- Kč, firmu
Merkuria Artes a.s. – cenová nabídka 200 534,- Kč a firmu Vitaltech – cenová nabídka
189 890,- Kč. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.3/06102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nákup žacího a mulčovacího traktoru od
firmy Vitaltech v ceně 189 890,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato
4. Obec zveřejnila záměr na prodej pozemku p. č.773/36 o výměře 7 m2 za cenu 50,Kč/m2 .O tento pozemek se přihlásil xxxxx. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/06102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodej pozemku p. č.773/36 o výměře 7m2
xxxx a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato
5. Starosta obce seznámil přítomné s podnětem od Ing. Krtičky a pana Tannerta k
pořízení územní studie v obci Sendražice, který se týká výstavby Senior resortu. Na
základě výše uvedeného podnětu se starosta obce spojil s Ing Marečkovou, která
zaslala vzor žádostí a metodiku. Dále starosta obce zajistil setkání s Ing. Marečkovou,
které se bude konat 11. 6. 2015 od 18 hodin na OÚ, kde bude vysvětleno potřebné.
6. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj na dětské hřiště, které by mělo vzniknout vedle fotbalového hřiště.
7. Předseda kontrolního výboru Ing. Aleš Střelka seznámil přítomné s vyhodnocenými
dotazníky, které se týkaly využití prostor obecního úřadu. Obec celkem doručila 284
dotazníků a zpět se vrátilo 41 dotazníků. Tímto jménem všem děkujeme, že si udělali
čas a dotazník vyplnili. Dotazník bude zveřejněn a bude použit při dalším rozhodování
8. Starosta obce seznámil přítomné, že dne 12. 6. 2015 od 17.00 hodin se koná valná
hromada Mikroregionu obcí 1866 v Hořiněvsi. Z obce se účastní starosta obce,
místostarostka obce a předsedkyně kulturní komise.
9. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat
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Návrh usnesení č.5/06102015:
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
10. Ostatní záležitosti
Předsedkyně kulturní komise sl. Holečková – všechny zve na dětský den, který se
bude konat dne 20. 6. 2015 od 14 hodin. Sraz je na fotbalovém hřišti. Dětský den je
pojat tak, že se děti budou pohybovat vytyčenou trasou, na které budou plnit jednotlivé
disciplíny. Mimo jiné je pro děti připraveno opékání vuřtů, projížďka koňským
povozem atd. Pro nejmenší děti je zajištěna zábava na hřišti. Dále kulturní komise
chce poprosit dospělé osoby, aby pomohly na disciplínách. V případě nepříznivého
počasí se přesune dětský den do sálu obecního hostince.
11. Diskuze
a) Ing. Krtička – sdělil přítomným, že pořízení územní studie, kterou obec bude
muset zafinancovat z vlastních zdrojů, obci výše uvedené výdaje uhradí formou
sponzorského daru nebo nějakým jiným způsobem, jelikož v tomto případě není
možná přefakturace
b) Ing. Krtička – dnešní zastupitelstvo obce bylo svoláno, aby se schválily veškeré
dokumenty, které jsou potřeba k vyhlášení veřejné zakázky. Obec je povinna do
20. 8. 2015 předložit na Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřenou smlouvu o dílo
s firmou, která bude provádět výstavbu dětského hřiště. Dokumenty zpracovávala
pí. Černá, která zastupitelům obce neposlala dokumenty, a tudíž nemohou být
schváleny. Dokumenty jsou poslány na Královehradecký kraji k panu Holendovi,
se kterým pí. Černá vyjednala, že než obec toto schválí, provede kontrolu zakázky.
Z tohoto důvodu bude muset být v nejbližší době další jednání zastupitelstva obce.
c) Ing. Krtička – v dotazníkách, které obec obdržela od občanů, se preferoval mimo
jiné bankomat a zázemí pro děti ve formě družiny. Přemístění restaurace a
společenského sálu si občani nepřejí.
d) Ing. Střelka – vyhodnocené dotazníky budou sloužit při dalším rozhodování.
Z hlediska bankomatu bude muset obec zjistit, zda je to realizovatelné a bankomat
by se vyplatil v obci umístit, protože každá banka má své podmínky
e) Ing. Krtička – sdělil přítomným, že byl schválen grant od firmy Blue Sky do
Lochenic, tento grant poslouží k vypracování projektu, který se bude týkat
realizace podjezdu podél Olšovky. Díky tomu bude bezpečnější přejezd
z Hradečnice do Lochenic.
f) p. Horák – zda obec zkoušela traktůrek v terénu, který kupuje – starosta obce
odpověděl, že dne 2. 6. 2015 se jezdilo s traktůrky kolem poldru a traktůrek, který
obec vybrala, zvládl mulčovat terén kolem poldru. Dále sdělil, že obec traktůrek
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nekupuje pouze kvůli poldru, ale proto, že v obci je veškerá údržbová technika
skoro v havarijním stavu a v poslední době se nic jiného nedělá, než jen opravuje.
g) p. Horák – k traktůrku by neměl důvěru, jelikož před 10 lety, kdy obec dostala do
udržování poldr, oslovila firmy, které by měly techniku na sekání takovýchto
svahů. Krom firmy Somet Bohuslavice žádný traktůrek nedokázal mulčovat tento
svah. Traktůrek stál 1,5 milionu korun a v té době obec na to neměla finanční
prostředky tak to koupil pan Horák na Farmu. Obci Farma účtuje 1,- Kč/m2, což
není drahé, protože hradecké vodárny za toto chtějí 2,-Kč/m2. Nyní neví v čem je
problém, protože doposavad poldr mulčovala Farma Horák a nyní o toto obec
nemá zájem. Tímto by chtěl upozornit obec na to, že poldr K Dolinám, byl
vystaven z dotace a obec má povinnost toto udržovat a minimálně 3x v roce
mulčovat. Obec nesmí zapomenout na mulčování cesty k Račicím. Dále z důvodu
šíření nepravosti v ploše mulčování pozemků žádá obec o přeměření mulčovaných
pozemků.
h) p. Kacálek – sdělil, že obec je uklizena, nezapomíná se ani na vysekávání břehů u
potoka, je to prostě super
i) Ing. Krtička – pamatuje, když tu byli dva zaměstnanci, práce nebyla provedena
jako letos, jelikož nebyla nad nimi kontrola
j) Ing. Štěpánková – dotaz obec koupila lístky do divadla, není to jako klasický
lístek, ale je to druhá vstupenka ke koupenému lístku zdarma. Jako členka kulturní
komise se dotazovala po obci, kde byly pozitivní ohlasy, a lidé by byli pro
uspořádání zájezdu do Prahy. Má dotaz, zda by obec uhradila dopravu – starosta
obce odpověděl, že obec dopravu uhradí
k) p. Kacálková – obec Hořiněves pořádá také zájezdy do divadla a docela úspěšně.
Lidi si lístky zakoupí a dopravu hradí obec.
l) p. Pejcha – zda obec obdržela dotaci na cestu k hřišti a zda je zkolaudována –
starosta obce odpověděl, že dotace nedopadla a o kolaudaci bude obec žádat
m) p. Pejcha – od 1. 1. 2016 by měla být povinná elektronická evidence tržeb, jak toto
vidí obec s obecním hostincem. V hostinci nejsou tržby tak vysoké, aby si toto
pořizoval nájemce hostince, zda by to nezakoupila obec - předseda finanční
komise odpověděl, že to asi bude muset být koupeno na toho, kdo má IČO. Obec
počká, až se zveřejní podmínky a poté se dohodne s nájemcem hostince
n) Starosta obce – poděkoval p. Dunkovi za zhotovení důjezdu u pana Duška
13. Závěr:
Starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.20 hod.
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František Matěna, starosta obce ……………………

Ověřovatelé zápisu:



Ing. Aleš Střelka

…………………….

Jan Lipenský

…………………….

Zápis vyhotovila 10. 6. 2015 Iva Černá
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