Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 28. 12. 2016 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, Z. Šonová, P. Holečková, DiS.,
S. Špás, J. Lipenský
Omluven: Ing. F. Krtička
Hosté: dle prezenční listiny.
Starosta obce přivítal přítomné a zahájil jednání v 19.00 hodin. Sdělil, že zasedání bylo řádně
svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta seznámil přítomné s programem:
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení příspěvku organizacím,
4. Schválení nájemce obecního hostince
5. Schválení přijetí rozhodnutí o poskytnutí finanční náhrady z Ministerstva
zemědělství
6. Schválení rozpočtu na rok 2017
7. Schválení rozpočtového opatření č. 4
8. Schválení dodatku smlouvy s firmou Kampa Marynka s.r.o.
9. Schválení podání žádosti o převod pozemku - chodníky
10. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí
11. Ostatní záležitosti
12. Diskuze
13. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zuzanu Šonovou a pana Jana
Lipenského. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Zuzanu Šonovou a
pana Jana Lipenského
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádosti o poskytnutí dotací těmito organizacím.
Farnost si podala žádost o 20 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace farnosti ve výši 20 000,Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
Knihovna města Hradce Králové si podala žádost o poskytnutí dotace ve výši 6 000,Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace Knihovně města Hradce
Králové ve výši 6 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
SDH Sendražice si podal žádost o poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace SDH Sendražice ve výši
30 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 5 bylo přijato.
Svaz důchodců Smiřice si podal žádost o poskytnutí dotace ve výši 4 000,- Kč.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace svazu důchodců Smiřice
ve výši 4 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 6 bylo přijato.
MX Team Sendražice si podal žádost o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace MX Teamu Sendražice ve
výši 15 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
TJ Sokol Sendražice si podala žádost o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
4. Starosta obce seznámil přítomné, že obec měla zveřejněn záměr č. 7 na pronájem
obecního hostince. Na tento záměr se přihlásil pan Bohuslav Lacko. Výše jmenovaný
doložil potřebné dokumenty, které byly podmínkami záměru. Místostarostka obce
seznámila přítomné s obsahem nájemní smlouvy, která bude na dobu určitou a to do
31. 12. 2017 se zkušební dobou tří měsíců. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce obecního hostince pana Bohuslava
Lacka a dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy, která bude na dobu
určitou a to od 13. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se zkušební dobou tří měsíců.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 2

Usnesení č. 9 bylo přijato.
5. Starosta obce sdělil přítomným, že obec obdržela od Ministerstva zemědělství
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu č. j. 36011/2016 – MZE – 15151 ve věci
poskytnutí finanční náhrady o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně
dle NV č. 203/2009 Sb., ve kterém Ministerstvo zemědělství sděluje, že obci vyhovuje
a obci přiznává finanční náhradu za škody způsobené řízeným rozlivem povodně ve
výši 758 402,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.10/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu č. j.
36011/2016 – MZE – 15151 ve věci poskytnutí finanční náhrady o náhradu škody
způsobené řízeným rozlivem povodně dle NV č. 203/2009 Sb. ve výši 758 402,- Kč a
dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu rozhodnutí.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
6. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtem na rok 2017. Rozpočet obce je
vyrovnaný, a to v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 4 633 010,- Kč. Starosta obce dal
o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočet na rok 2017 jako vyrovnaný, a to
v příjmech, tak i ve výdajích ve výši 4 633 010,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
7. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4, které tvoří přílohu č. 1
tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.12/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č. 4
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.
8. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou
Kampa Marynka. Tímto dodatkem dochází k posunutí termínu z důvodu klimatických
podmínek předání díla z původního 31. 12. 2016 na termín 31. 1. 2017 – odvoz
sedimentu a v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2017 urovnání a dosetí svahu. Starosta obce
dalo tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.13/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č. 1 s firmou Kampa Marynka a
pověřuje starostu obce k podpisu tohoto dodatku
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
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9. Starosta obce seznámil přítomné, že obec dne 16. 12. 2016 převzala od firmy Borta
s.r.o. opravené chodníky v úseku Dušek 72 – Holeček 66. Obec na tento úsek nechala
zpracovat geometrický plán a nyní starosta obce navrhuje podat žádost na firmu
SUSHK o převod na obec. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.14/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti na firmu SUSHK o
bezúplatný převod chodníku na obec
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato.
10. Schválení podání žádosti o dotace z Národního programu Životního prostředí. Starosta
obce informoval přítomné, že SFŽP vyhlásil dotační titul na podporu ŽP ve městech a
obcích, jelikož má obec zpracovaný projekt na regeneraci zeleně v intravilánu obce,
navrhuje podat žádost o tento dotační titul.
Návrh usnesení č.14/12282016
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje podání žádosti o podporu z Národního
programu ŽP a dále pověřuje starostu obce k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

11. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce informoval přítomné, že na minulém jednání ZO byl řešen dotaz od
občanů ohledně MX Teamu Sendražice - provozování motokrosové tratě. Starosta
obce vznesl dotaz na MX Team. Zpět obdržel odpověď, ve které MX Team uvádí
členy spolku, členy, kteří využívají motokrosovou trať na tréninky. Dále bylo
sděleno, že motokrosový sport je doprovázen hlukem, proto je také respektována
stanovená doba a dny. Jelikož nebyl umožněn náhradní pozemek, dále se trénuje
na stávající trati. Do budoucna se kvůli výstavbě biokoridoru tato trať zruší.
V neposlední řadě je v odpovědi uvedeno, že MX Team Sendražice reprezentuje
naši obec na závodech.
b) Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od Státního
pozemkového úřadu o uvolnění pozemků pro stavbu R 167 – Biocentrum za Obcí
včetně cesty za Rybníky I. A cesty u Březinky v k. ú. Sendražice u Smiřic. Obec
musí upozornit hospodařící subjekty, aby pozemky uvolnili ke konci srpna 2017.
Jedná se o tyto subjekty: Statek Kydlinov s.r.o., Radmila Holečková a Emílie
Klemerová
c) Starosta obce seznámil přítomné s předpokládanými investicemi na rok 2017:
projekční náklady na stavební řízení rekonstrukce OÚ a garáže pro hasiče, ČOV u
OÚ, výměna oken a dveří hostinec a výměna oken u hasičské zbrojnice, oprava
hřbitovní zdi, oprava chodníků (projekt Ing. Stejskal a další část chodníků),
spolufinancování stavby Poldr nad Zahradami vč. Cesty Záhumení a Lesní
( přepust v intravilánu) a stavba R 167- BC za Obcí vč. Cesty Za Rybníky I a
cesty U Březinky v k. ú. Sendražice u Smiřic a Horní Neděliště (cesta od Dančuků
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po hranici u Štěpánků), spolufinancování projektu Regenerace zeleně – zeleň
v extravilánu obce, multifunkční hřiště v areálu fotbalového hřiště v případě
získání dotace, odbahnění poldru – dokončení a úprava okolí, oprava cesty u Poulů
a výměna střešní krytiny na budově hřiště
12. Diskuze
a) pí. Šonová – dotaz, co obec podnikne s nákladními automobily, které vozí řepu,
jelikož nedodržují stanovenou rychlost – odpovězeno místostarostkou obce, že
minulý týden tu jedno auto zastavili, ale panu řidiči nevadilo, že nedodržel rychlost
v obci. Obec toto řeší s Policí ČR
b) p. Pejcha – doporučil radary, které mají nainstalovány jiné obce a posílají řidičům
pokuty za nedodržení rychlosti v obci a obce na tomto ještě vydělávají –
odpovězeno místostarostkou obce, že vybírat pokuty může obec s rozšířenou
působností. V rámci mikroregionu se již o této problematice diskutovalo s návrhem,
že by radar byl zakoupen mikroregionem a střídal by se v jednotlivých obcí. Paní
místostarostka se zeptá na příštím jednání mikroregionu.
c) p. Pejcha – připomínku k organizacím, které si podali žádost o dotaci z rozpočtu
obce, že se neúčastní tohoto jednání
d) p. Dunko – dotaz, kdo je pan hostinský – odpovězeno ZO, že je ze Smiřic a
doposud provozoval hostinec v Rasoškách
e) p. Pejcha – připomínku k zvednutí pronájmu hřiště na 850,- Kč – odpovězeno, že
se do nájmu počítá spotřeba vody a elektřiny na hřišti. Panu Pejchovi se toto nezdá,
protože měl toto na starosti a zdá se mu to moc.- odpovězeno místostarostkou obce,
že toto bylo nastaveno na základě jednání s představiteli TJ Sokola Sendražice
f) p. Pejcha – připomínku k traktůrku, až se vrátí ze servisu, aby se nezapomněla
z něho vytáhnout baterka
11. Závěr:
Starosta obce popřál všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší.
Starosta obce ukončil jednání v 20.15 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Zuzana Šonová …………………….
Jan Lipenský ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 28. 12. 2016
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