Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnosti
Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 10. 8. 2015 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Kacálková, P. Holečková DiS., 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 dodavatele na akci „Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště“
4. Žádost o prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/2
5. Žádost o prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/6
6. Žádost o prodloužení nájmu v bytě čp. 1
7. Žádost o příspěvek Domu dětí a mládeže Smiřice
8. Žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti SDH Sendražice
9. Ostatní záležitosti
10. Diskuze
11. Závěr
1. Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/08102015
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 Jana Lipenského a pana Stanislava
Špáse. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a
pana Stanislava Špáse
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato
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3. Starosta obce informoval přítomné s výsledkem veřejné zakázky na akci „Dětské
hřiště v areálu fotbalového hřiště“. Obec oslovila celkem 6 firem a to: TR Antoš s.r.o.,
Karim Europe s.r.o., Tomovy parky s.r.o., Palis spol. s.r.o., Josef Dřímal a Hřiště cz.
Zpět obec obdržela dvě nabídky a to od firmy Tomovy Parky s.r.o. s cenovou
nabídkou 548 747,10 Kč (včetně DPH) a druhá od firmy Smart Cities s.r.o. s cenovou
nabídkou 562 529,- Kč (včetně DPH). Hodnotící komise navrhla firmu Tomovy parky
s.r.o., jelikož je cenově nejvýhodnější a splňuje podmínky, které obec měla v zadávací
dokumentaci. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodavatele na akci Dětské hřiště v areálu
fotbalového hřiště a to firmu Tomovy parky s.r.o. s cenou 548 747,10 Kč včetně DPH
a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato

4. Obec obdržela žádost od xxxx o prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/2.
jmenovaná splňuje podmínky pro přidělení bytu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.4/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 7

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 nebylo přijato
5. Obec obdržela žádost od xxxx o prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/6.
Jmenovaný splňuje podmínky pro přidělení bytu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu sociálního bytu čp.15/6
xxxx a dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy, která bude uzavřena
na dobu určitou od 6. 9. 2015 do 5. 9. 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato
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6. Obec obdržela žádost od xxxx o prodloužení nájmu v bytě čp. 1. Starosta obce dal o
tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení nájmu bytu čp. 1 xxxx a dále
pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy, která bude uzavřena na dobu
určitou od 1. 9. 2015 do 31. 3. 2016
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato
7. Místostarostka obce seznámila přítomné s dopisem od Města Smiřice, ve kterém chtějí
obec požádat o příspěvek na kroužky, které jsou pořádané Domovem dětí a mládeže
ve Smiřicích. Do konce minulého školního roku byly kroužky dotovány z rozpočtu
Města Smiřice, ale počínaje školním rokem 2015/2016 Město Smiřice bude dotovat
pouze děti, které jsou ze Smiřic, Rodova a Trotiny. Děti, které kroužky navštěvují,
z okolních vesnic bude dotovat obec, ve které má trvalý pobyt nebo rodiče musí
kroužek platit v plné výši a tj. 1 500,- Kč/školní rok za jeden kroužek. Jelikož obec
nepřispívá na žádné kroužky dětem, které zde mají trvalé bydliště a kroužky si
financují rodiče sami tak si musí financovat kroužky, které jsou pořádány Domovem
dětí a mládeže ve Smiřicích. Zastupitelstvo obce navrhlo, aby obec zavedla jednotný
systém pro všechny děti. Do příštího jednání zastupitelstva obce se zpracuje směrnice
pro příspěvky dětem na kroužky. Starosta dal hlasovat o odložení tohoto bodu na další
jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení č.7/10082015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s odložení tohoto bodu na další jednání
zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato
8. Obec obdržela žádost od SDH Sendražice na udělení souhlasu s umístěním sídla
organizace na čp. 83. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/08102015
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s umístěním sídla organizace SDH Sendražice
na čp. 83.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato
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9. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval přítomné, že požádal firmu Borta o cenovou nabídku na
opravu chodníků v obci. Nejhorším úsekem v obci je chodník od Dušků čp. 72 po
točnu a oprava by byla cca 383 000,- Kč a chodník v úseku od obecního úřadu po
Duškovi čp. 72 cena cca 220 000,- Kč. Chodníky by byly ze zámkové dlažby síla 6
cm. Pokud se obec rozhodne pro opravu, musí provést poptávkové řízení.
b) starosta obce informoval přítomné, že se provádí nátěr vrat u kostela, hřbitova a
dále se bude pokračovat plotem u sociálních bytů
10. Diskuze
a) p. Špás – informoval přítomné ohledně neprodloužení nájmu sociálního bytu
čp.15/2 – jedná se o lidi, které nedodržují podmínky nájemní smlouvy. Od dubna,
kdy mají tento byt pronajatý, pořádková komise musela několikrát řešit přestupky
a ve dvou případech k tomu musela být přivolána i Policie ČR.
b) Ing. Krtička – ohledně příspěvků pro děti na kroužky by se měla nastavit hranice
pro všechny děti v obci. Obec přispívá hasičům, fotbalistům a ostatním
organizacím tak by mohla přispívat i dětem. Navrhuje částku ve výši 1000,- Kč na
jedno dítě/školní rok a ošetřit to směrnicí.
c) Ing. Krtička – jako předseda finanční komise nesouhlasí, aby byla provedená
oprava chodníků, kterou zde starosta obce zmínil z rozpočtu obce, ale aby obec na
toto zkusila využít dotace. Dále si není jistý, že oprava chodníku není zahrnuta ve
strategickém plánu obce. – místostarostka obce odpověděla, že toto tam zahrnuto
je a pokud ví o nějaké dotaci tak ať se poptá - Ing Krtička - zkusil by poptat firmu
Profesionálové nebo firmu CEP, zda nebude vypsán nějaký dotační titul na opravy
chodníků, ale pravděpodobně firma toto nebude dělat zdarma, ale za nějaký
poplatek
d) p. Dunko – na hřbitově je umístěna nádoba na odpad a měl by se zde dát nápis, co
do toho patří, protože se tam dává veškerý odpad
e) p. Špás – na Podháji je opravená a natřená brána, zda zemědělci mají klíč –
starosta odpověděl, že tam je dán pouze kolík a není to na zámek a roští, které se
zde odkládá, bude průběžně páleno hasiči
f) Ing. Krtička – dopis, který obec obdržela od Města Smiřic, nebyl správně podaný,
protože obec nežádají o příspěvek, ale nastavují nová pravidla pro placení kroužku,
které jsou v DDM ve Smiřicích a to tak, že školní rok 2014/2015 dotovalo město
Smiřice a na rok 2015/2016 již město Smiřice bude dotovat pouze děti, které mají
trvalý pobyt ve Smiřicích, na Trotině a v Rodově. Na ostatní okolní vesnice
doplácet nebude, a pokud toto nebude doplácet obec, dítě nebude moci kroužek
navštěvovat nebo si rodiče budou muset hradit plnou výši což je 1 500,- Kč na
školní rok
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g) p. Dunko – kde bude umístěno dětské hřiště – Ing. Krtička odpověděl, že podél
potoka
h) Ing. Krtička – kde se skončilo s dotazníky, které byly vyhodnoceny ohledně
využití prostor obecního úřadu – sl. Holečková odpověděla, že to bylo
vyhodnoceno - Ing. Krtička – je potřeba udělat další krok a s dotazníky pracovat,
jelikož občani nás o něco žádají, tak bychom se tím měli začít zajímat. V dosti
dotaznících bylo vyplněno umístění bankomatu v obci dále zázemí pro děti ve
formě družinové činnosti atd. Na podzim se budou vypisovat určitě nějaké dotace
tak je zapotřebí, aby obec byla na toto připravena a mohla požádat.
i) p. Dunko – zda se někdo ptal, zda by do takové malé vesnice se mohl umístit
bankomat – Ing. Krtička odpověděl, že ne
j) Ing. Střelka – diskuze na téma vyhodnocení dotazníků a následné řešení prozatím
neproběhla a bude programem dalšího pracovního jednání zastupitelstva obce
k) Ing. Krtička – zda už je projektově vyřešen konec vesnice směrem k Hořiněvsi starosta obce odpověděl, že přibyl ještě jeden vjezd na pozemek za
Karabinošovými a ten se zamaloval do projektu a v současné době je to na odboru
dopravy
l) Ing. Krtička – kontaktoval Ing. architektku p. Marečkovou ohledně výstavby
Senior resortu a doposavad nemá odpověď – starosta odpověděl, že byla na
dovolené
m) Ing. Krtička – obec by měla na dětské hřiště, které se bude stavět na fotbalovém
hřišti obdržet dotaci ve výši 384.000,- Kč a z vlastních zdrojů by měla uhradit
částku 142 800,- Kč. Pokud obec dotaci neobdrží, nebude tuto akci provádět.
n) p. Dunko – zda má obec nějaké informace ohledně stavby poldru za Šolcovými –
starosta obce se chtěl spojit s paní Pavlovou, ale ona má dovolenou
11. Závěr:
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20.05 hod.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu:



Jan Lipenský

…………………….

Stanislav Špás

…………………….

Zápis vyhotovila 10. 8. 2015 Iva Černá
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