Zápis je upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 10. 5. 2017 na obecním úřadě.
Začátek jednání v 19.00 hodin.
Přítomno: ZO - F. Matěna, Bc. P. Kacálková, P. Holečková, DiS.,
S. Špás, J. Lipenský, Z. Šonová,
Omluven: Ing.František 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 nájemce obecního hostince
4. Schválení žádosti o přidělení jednorázové dotace na zájmovou činnost dítěte
5. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvy provést stavbu
6. Schválení veřejnoprávní smlouvy č.2/2017
7. Schválení zadávací dokumentace na Regeneraci zeleně v obci Sendražice – Zeleň v extravilánu obce
8. Schválení komise na výběr dodavatele zeleně v extravilánu obce
9. Schválení rozpočtového opatření č.2/2017
10. Schválení dodavatele na asfalt k Poulovým
11. Schválení žádosti o příspěvek
12. Jmenování členů na valnou hromadu mikroregionu
13. Zveřejnění záměru č. 4 na zřízení smlouvy o smlouvě budoucí
14. Schválení dodavatele na opravu fasády
15. Schválení provedení zpevnění cesty od kostela k úvozu
16. Ostatní záležitost
17. Diskuze
18. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1 bylo přijato.
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2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zuzanu Šonovou a slečnu
Petru Holečkovou. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu paní Zuzanu Šonovou a
slečnu Petru Holečkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce seznámil přítomné, že obec měla zveřejněný záměr č. 2 na pronájem obecního hostince. Na tento záměr se přihlásil pouze jeden zájemce a to
pan René Hanuš. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a to od 11.
5. 2017. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.3/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje nájemce obecního hostince pana Reného
Hanuše a dále pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Žádosti o přidělení jednorázové dotace z rozpočtu obce
Starosta obce informoval přítomné o přijaté žádosti na přidělení jednorázové
dotace z rozpočtu obce od xxxx. Žádost splňuje veškeré náležitosti. Starosta
obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přidělení jednorázové dotace z rozpočtu obce
ve výši 500,- Kč xxxx.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
Starosta obce informoval přítomné o přijaté žádosti na přidělení jednorázové
dotace z rozpočtu obce od xxxx. Žádost splňuje veškeré náležitosti. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přidělení jednorázové dotace z rozpočtu
obce ve výši 500,- Kč xxxx
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0
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Usnesení č. 5 bylo přijato.
Starosta obce informoval přítomné o přijaté žádosti na přidělení jednorázové
dotace z rozpočtu obce od xxxx. Žádost splňuje veškeré náležitosti. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přidělení jednorázové dotace z rozpočtu
obce ve výši 500,- Kč xxxx.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
Starosta obce informoval přítomné o přijaté žádosti na přidělení jednorázové
dotace z rozpočtu obce od xxxx. Žádost splňuje veškeré náležitosti. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 7/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje přidělení jednorázové dotace z rozpočtu
obce ve výši 500,- Kč xxxx.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec měla zveřejněný záměr č. 3 uzavřít
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12 – 2015776/VB/01 název stavby:
Sendražice p. č. 288/48. Kahl. Na tento záměr se přihlásila firma TARPA s.r.o.,
se kterou obec uzavře smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu ve výši 1 500,- 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 TARPA s.r.o.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV –
12 – 2015776/VB/01 . Dále ZO schvaluje zřízení věcného břemene za úplatu
1 500,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
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6. Starosta obce seznámil přítomné s veřejnoprávní smlouvou č. 2 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a Farností. Obec poskytne z rozpočtu obce dotaci ve výši
20 000,- Kč na opravu oken kostela, oplechování oken, opravu podlahy, opravu
malého zvonu a opravu lavic a opravu soch po stranách hlavního oltáře.
Starosta obce dal o tomto hlasovat
Návrh usnesení č.9/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2 mezi obcí
Sendražice a Farnosti ve výši 20 000,- Kč na opravu oken kostela, oplechování
oken, opravu podlahy, opravu malého zvonu a opravu lavic a opravu soch po
stranách hlavního oltáře.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato.
7. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem zadávací dokumentace na
Regeneraci zeleně v obci Sendražice – Zeleň v extravilánu obce. Předmětem
zadávací dokumentace je výsadba stromů a keřů v okolí poldru č. 3 Nad
Koupalištěm, výsadba okolo potoka, výsadba v úvozu za kostelem až k hranici
katastru a výsadba v úvozu bočně za hřbitovem. Předpokládaná celková
maximální hodnota veřejné zakázky je 567 755,- Kč bez DPH. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zadávací dokumentaci na Regeneraci
zeleně v obci Sendražice – Zeleň v extravilánu obce s celkovou maximální
hodnotou ve výši 567 755,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato.
8. Starosta obce navrhl komisi na výběr dodavatele zeleně v extravilánu obce ve
složení předseda komise Ing. Petr Vlášek, členové komise Petra Kacálková a
Petra Holečková. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje komisi na výběr dodavatele zeleně
v extravilánu obce ve složení předseda komise Ing. Petr Vlášek, členové
komise Petra Kacálková a Petra Holečková.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato.
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9. Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto zápisu. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje rozpočtové opatření č.2
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 12 bylo přijato.
10. Starosta obce informoval přítomné, že obec poptala firmy na zhotovení
asfaltové plochy k Poulovým. Zpět obdržela nabídky od Firmy COLAS CZ
s.r.o. cenová nabídky 34 834,80,- Kč bez DPH, firma BORTA s.r.o. cenová
nabídka 62 118,- Kč a firma Novostav s.r.o. cenová nabídka 58 221,- Kč bez
DPH. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č. 13/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu COLAS CZ s.r.o. s cenovou
nabídkou 34 834,80,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 13 bylo přijato.
11. Starosta obce seznámil přítomné s žádostí od SDH Sendražice, ve které žádají
o finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč, který by byl čerpán na koupi pohárů
pro účastníky závodů v požárním sportu, které se budou konat dne 20. 5. 2017
na místním hřišti. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.14/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč
SDH Sendražice na koupě pohárů.
.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 14 bylo přijato
12. Starosta obce seznámil přítomné, že dne 19. 5. 2017 se koná valná hromada
mikroregionu obcí 1866 ve Střezeticích. Starosta obce navrhuje, aby se
zúčastnily: Petra Kacálková, Petra Holečková a Zuzana Šonová. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
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Návrh usnesení č.15/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje členy na valnou hromadu
mikroregionu obcí 1866 ve složení Petra Kacálková, Petra Holečková a Zuzana
Šonová.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 15 bylo přijato.
13. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o uložení kabelu a
zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 1210, 1211, 1213/1, 1217/1,
1218/2, 1221, 1222, v k .ú. Sendražice u Smiřic, vedoucí k pozemku p. č.621/3,
Matěna, rozš. Knn“. Starosta obce navrhuje na tuto stavbu zveřejnit záměr č. 4.
Starosta obce dal o tomto hlasovat. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.16/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje zveřejnění záměru č. 4
Výsledek hlasování:
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 16 bylo přijato.
14. Starosta obce informoval přítomné, že obec oslovila firmy na opravu fasády
hasičské zbrojnice. Firma HOME STAR cenová nabídka 100 067,- Kč, firma
Doležal cenová nabídka 104 147,- Kč a firma Bartoš Pavel cenová nabídka
124 270,- Kč. Starosta obce dal hlasovat o cenově nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.17/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu HOME STAR na opravu
fasády hasičské zbrojnice v ceně 100 067,- Kč a dále pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 17 bylo přijato.
15. Starosta obce informoval přítomné, že v obci probíhá stavba s názvem Poldry
Nad Zahradami včetně polních cest Záhumenní a Lesní. V projektu je
naplánováno, že Polní cesta od hřbitova (úvozu vedoucího mezi hřbitovem a
bývalou MŠ) bude z části zpevněna betonovým recyklátem a vrchní vrstva
bude provedena ze živičného recyklátu a část cesty zůstane blátivý. Na
pracovním jednání zastupitelstva obce se jednohlasně zastupitelé shodli, že
obec osloví firmy na dokončení Polní cesty od hřbitova. Důvodem je, když
vyjíždí zemědělská technika z této cesty, je v prostorách kolem hřbitova a
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kostela neustále roztahané bláto po obecní komunikaci. Na základě toho obec
oslovila tyto firmy: COLAS CZ, a.s. cenová nabídka 138 455,- Kč bez DPH,
firma Sovis cenová nabídka 165 499,- Kč bez DPH a firma Bauset CZ a.s.
cenová nabídka 153683,- Kč. Starosta obce dal hlasovat o cenově
nejvýhodnější nabídce.
Návrh usnesení č.18/05102017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje firmu COLAS s.r.o. na dokončení
stavby Polní cesty od hřbitova v ceně 138 455,- Kč bez DPH a dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 18 bylo přijato.
16. Ostatní záležitosti
Starosta obce informoval přítomné, že obec provádí výměnu oken v obecním
obchodě, v obecním hostinci a v hasičské zbrojnici. Dále obec provádí za
podpory místních fotbalistů výměnu střechy na fotbalových kabinách a dále
dojde k propojení a zastřešení fotbalových kabin směrem k altánu.
17. Diskuze
a) p. Pejcha – dotaz na vedení, které je pod cestou u Poulu, když zde má být
proveden asfaltový povrch, zda to nevadí firmě Telecom- odpovězeno
starostu obce, že p. Frič se byl informovat na Telecomu a dnes se na místě
byl podívat zástupce této firmy pan Bůta, který sdělil, že nebude vadit
žádný povrch ať asfaltový nebo zámková dlažba. Pokud by bylo potřeba se
dostat ke kabelům, je jedno zda mají rozříznout asfalt nebo rozebrat
zámkovou dlažbu.
b) p. Špás – za SDH vysvětlil, proč požadují příspěvek od obce ve výši 3000,Kč na poháry. Důvodem je, že od listopadu je zavedena EET a není možno
provozovat stánek na hřišti ve vlastní režii, z jehož výdělku se pořídil
nákup poháru. Ze startovného se toto pokrýt nedá. SDH oslovil nájemce
stánku na hřišti, který přispěje sponzorským darem pro dětské účastníky
hasičského sportu.
c) p. Kopecký – dotaz, když v loňském roce byla v obci povodeň, tak obec
obdržela finanční prostředky. Zda by z těchto prostředků nemohla být
rozšířen mostek u Středu, kde skruž je pouze 80 cm, a pokud se valí voda,
nepobere ji a dochází k rozlití do okolí- odpovězeno zastupiteli obce, že
obec na povodeň prozatím neobdržela žádné finanční prostředky. Obec má
přislíbenou finanční náhradu, která se týká pouze Poldru č. 3 Nad
Koupalištěm. Pokud jde o mostek u Středu, byl vybudován dle projektu,
který zadával vlastník vodoteče – t. č. Meliorace státní podnik.
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d) p. Šonová – dotaz, zda by kontejner na velkoobjemový odpad nemohl být
dáván častěji – odpovězeno že zastupitelé obce v tomto nevidí problém
e) p. Pejcha – dotaz, proč do velkoobjemového odpadu byly dávány
pneumatiky, když na to za týden byl svoz nebezpečného odpadu –
odpovězeno, že je lepší toto dávat do velkoobjemového
f) p. Špás – upozornil na to, že by bylo lepší objednávat kontejner na
velkoobjemový odpad již v březnu, když nejsou porostlé příkopy, protože
SDH provádí úklid příkopů ve směru na Trotinu a ve směru na Neděliště.
19. Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 20.00 hodin

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Petra Holečková …………………….
Zuzana Šonová ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 10.5.2017
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