Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 21. 6. 2017 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, P. Holečková, DiS., S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Omluven: Ing. František Krtička, Bc. P. Kacálková
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 5 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. Žádost o souhlas uložení vodovodního řádu na obecní pozemek
4. Schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou na zeleň v extravilánu obce
5. Schválení žádosti o poskytnutí příspěvku na poháry
6. Schválení přijetí finančního prostředků na Zeleň v intravilánu obce
7. Schválení poptávkového řízení na Zeleň v intravilánu obce
8. Jmenování komise na výběr dodavatele Zeleň v intravilánu obce
9. Schválení odložení platby za plyn hostinec
10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu
11. Ostatní záležitosti
12. Diskuze
13. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a paní Zuzanu
Šonovou. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Jana Lipenského a
paní Zuzanu Šonovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
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3. Starosta obce seznámil přítomné, že obec obdržela žádost od paní Vlasty Svobodové
na udělení souhlasu pro zhotovení vodovodní přípojky k č. p. 76. Vodovod půjde po
obecním pozemku p. č.773/82, ve kterém je umístěn zatrubněný potok. Je zapotřebí
brát zřetel na tuto situaci. Než dojde k zahrnutí výkopu, je žadatelka povinna ohlásit
toto na obci, která provede kontrolu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice uděluje souhlas s uložením vodovodní přípojky na
pozemek p. č.773/82 za podmínek, že než dojde k zahrnutí výkopu, je žadatelka
povinna ohlásit toto na obci, která provede kontrolu.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné s obsahem smlouvy o dílo, která je uzavřená mezi
obcí Sendražice a vítěznou firmou Zahradnictví Květ na Regeneraci zeleně v obci
Sendražice – Zeleň v extravilánu obce. Cena smlouvy je 616 181,80,- Kč s DPH.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu o dílo, která bude uzavřená mezi
obcí Sendražice a firmou Zahradnictví Květ a dále ZO pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od pana Martina Hanuše o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč na zakoupení poháru na turnaj
HAWAL CUP, který je v obci každoročně pořádán. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek na zakoupení poháru ve
výši 2 000,- Kč panu Martinu Hanušovi.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na Zeleň v intravilánu obce. Jedná
se o finanční příspěvek ve výši 279 826,- Kč, což je 80% z celkových nákladů projektu.
20% bude hrazeno z rozpočtu obce. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/06212017
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Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na Zeleň v intravilánu obce. ZO
pověřuje starostu k podpisu rozhodnutí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce informoval přítomné, že na základě obdrženého rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí musí obec provést
poptávkové řízení na Zeleně v intavilánu obce. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele
zeleně v intravilánu obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Starosta obce jmenoval komisi na výběr dodavatele Zeleně v intravilánu obce ve složení:
Jan Lipenský, Stanislav Špás a Iva Černá. Starosta dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/06212017
Zastupitelstvo obce schvaluje jmenování komise na výběr dodavatele Zeleň
v intravilánu obce ve složení Jan Lipenský, Stanislav Špás a Iva Černá
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Starosta obce seznámil přítomné se žádostí od pana Bohuslava Lacka, bývalého
nájemce hostince, který žádá obec o odklad platby faktury za plyn ve výši 5 084,- Kč
do 30. 9. 2017. Faktura je splatná ke 2. 7. 2017. Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje prodloužení doplatku faktury panu
Bohuslavu Lackovi ve výši 5 084,- Kč do 30. 9. 2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
10. Starosta obce informoval přítomné, že obec měla zveřejněný záměr č. 4 na uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV – 12 – 2015708/SOBS 3 Sendražice p. č. 621/3, Matěna, rozš. Knn. Na
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tento záměr se přihlásila firma SB Projekt s.r.o., jakožto zplnomocněný zástupce ČEZ
Distribuce, a.s.., se kterou obec uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve
výši 1 000,- Kč včetně DPH. Po dokončení stavby bude vyhotoven geometrický plán,
který bude zapsán do katastru nemovitostí. Veškeré náklady s tímto spojené bude hradit
budoucí oprávněný což je firma SB Projekt s.r.o. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/06212017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12 – 2015708/SOBS 3
Sendražice, p. č. 621/3, Matěna, rozš.Knn. Dále ZO schvaluje zřízení věcného
břemene za úplatu 1 000,- Kč a pověřuje místostarostku obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 10 bylo přijato.
11. Ostatní záležitosti
a) Starosta obce informoval přítomné, že na minulém jednání informoval o nabídce,
která nabízela k prodeji stavební parcelu. Zastupitelé obce toto projednávali na
pracovním jednání a došli k závěru, že by nebylo správné tuto akci rozjet z důvodu
konce volebního období, které končí na podzim roku 2018.
b) Starosta obce informoval přítomné, že byly dokončeny cesty výstavby poldru
k Dolinám a po sklizni obilí firma Colas provede rozhrnutí ornice a předá stavbu.
c) Starosta obce informoval přítomné, že Pozemkový úřad Hradec Králové dokončil
výběrové řízení na stavbu Biocentra Za rybníky, které vyhrála firma Ing. Bareš
z Prahy. Počátek výstavby se plánuje na začátek září 2017.
12. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil
13. Závěr
Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 19.25 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Zuzana Šonová ……………………


Zápis vyhotovila Iva Černá 21. 6. 2017
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