Zápis je upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 30. 11. 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, 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 7 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 Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122014796/VB/2,Sendražice p. č.1402/1 Darius, knn
4. Schválení žádosti o poskytnutí dotace na rok 2018 - knihovna
5. Schválení žádosti o poskytnutí dotace na rok 2018 – MX TEAM
6. Schválení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy v soc. bytu
7. Jmenování inventurní komise
8. Schválení veřejnoprávní smlouvy č. 5
9. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (chodníky)
10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Rybářem
11. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Ing. Hrubým
12. Obnovení vodorovného značení u autoservisu
13. Návrh na odvolání místostarostky obce
14. Ostatní záležitosti
15. Diskuze
16. Závěr
1. Starosta obce dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č.1/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice souhlasí s uvedeným programem.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 1 bylo přijato.
2. Starosta obce navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Lipenského a pana Ing.
Františka Krtičku. Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení č.2/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje ověřovatelé zápisu pana Jana Lipenského a
pana Ing. Františka Krtičku.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato.
3. Starosta obce informoval přítomné, že obec měla zveřejněn záměr č. 7 na uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene. Obsahem smlouvy je právo ČEZ Distribuce
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na nemovitost
p. č. 784/1 v k. ú. Sendražice u Smiřic. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou
za úplatu 2 000,- Kč. Starosta obce dal hlasovat.
Návrh usnesení č.3/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti č.IV-12-2014796/VB/2 Sendražice p. č. 1402/1 Darius, knn, s firmou ČEZ
Distribuce, za kterou jedná firma MATEX HK s.r.o. na základě plné moci ze dne 27. 2.
2017. Věcné břemeno bude sjednáno za úplatu ve výši 2000,- Kč a sjednává se na
dobu neurčitou. Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.
4. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od
knihovny města Hradce Králové na nákup knih v roce 2018 ve výši 6 000,- Kč. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č. 4/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje poskytnutí dotace knihovně města Hradce
králové dotaci ve výši 6000,- Kč v roce 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost o poskytnutí dotace od
MX Team Sendražice na rok 2018 na platby startovného a pohonné hmoty ve výši
20 000,- Kč. Zde starosta obce podotknul, že obec touto dotací nepodporuje
provozování místní motokrosové tratě, ale soutěže v rámci ČR, kde MX TEAM
reprezentuje obec Sendražice. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.5/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dotaci MX TEAMU na pohonné hmoty a
startovné na závodech v roce 2018 ve výši 20 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
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Pro: 6

Proti: 1

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Starosta obce informoval přítomné, že obec obdržela žádost od xxxx na prodloužení
nájmu sociálního bytu 15/4. Výše jmenovaná splňuje podmínky pro přidělení bytu.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.6/07172017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje pronájem sociálního bytu xxxxx na dobu od
9. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Starosta obce navrhuje jmenovat inventurní komisi ve složení: Holečková Petra,
Šonová Zuzana, Stanislav Špás, Lipenský Jan. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.7/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje inventurní komisi ve složení: Holečková
Petra, Šonová Zuzana, Stanislav Špás, Lipenský Jan
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 7 bylo přijato.
8. Starosta obce informoval přítomné s obsahem veřejnoprávní smlouvy č. 5 uzavřenou
mezi obcí Sendražice a MX Teamem Sendražice. Jedná se o dotaci na rok 2017 ve
výši 15 000,- Kč, kterou obec poskytne na pohonné hmoty a startovné. Starosta obce
dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.8/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 5 mezi obcí
Sendražice a MX TEAMEM Sendražice, ve které obec poskytne dotaci ve výši
15 000,- Kč na pohonné hmoty a startovné v roce 2017. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.
9. Starosta obce seznámil přítomné s obsahem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17.
7. 2017 uzavřenou mezi obcí Sendražice a firmou PS HOME Star s.r.o. Tímto
dodatkem dochází ke změně ceny díla z původních 346 326,20,- Kč na cenu
291 537,40,- Kč: Důvodem je, že objednatel v dodatku č. 2 zrušil provedení opravy
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chodníku u autobusové zastávky u hřiště a provedení opravy chodníku k hřišti.
Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.9/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7.
2017 uzavřený mezi obcí Sendražice a firmou PS HOME Star s.r.o., kterým dochází ke
snížení ceny díla na 291 537,40,- Kč. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k podpisu dodatku.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 9 bylo přijato
10. Starosta obce informoval přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi panem Rybářem a obcí Sendražice. Věcné
břemeno spočívá v právu užívání oprav a nezbytné údržby vedení inženýrské sítě –
potrubí pro převedení vody přes služebnou nemovitost pozemek p.č. 45/1 ve
vlastnictví pana Rybáře. Obec za zřízení zaplatí úplatu ve výši 1000,- Kč panu
Rybářovi. Jedná se o stavbu poldru R168 jejíž součástí je potrubí pro převedení vody.
Tato smlouva navazuje na smlouvu o budoucí smlouvě, kterou měla obec uzavřenou
od roku 2013. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.10/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi panem Rybářem a obcí Sendražice. Věcné
břemeno spočívá v právu užívání oprav a nezbytné údržby vedení inženýrské sítě –
potrubí pro převedení vody přes služebnou nemovitost pozemek p. č. 45/1 ve
vlastnictví pana Rybáře za úplatu 1000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 bylo přijato
11. Starosta obce informoval přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi panem Ing. Hrubým a obcí Sendražice.
Věcné břemeno spočívá v právu užívání oprav a nezbytné údržby vedení inženýrské
sítě – potrubí pro převedení vody přes služebnou nemovitost pozemek p. č. 1226 a 607
ve vlastnictví pana Ing. Hrubého. Obec za zřízení zaplatí úplatu ve výši 1000,- Kč
panu Ing. Hrubému. Jedná se stavbu poldru R168 jejíž součástí je potrubí pro
převedení vody. Tato smlouva navazuje na smlouvu o budoucí smlouvě, kterou měla
obec uzavřenou od roku 2013. Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.11/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi panem Ing. Hrubým a obcí Sendražice.
Věcné břemeno spočívá v právu užívání oprav a nezbytné údržby vedení inženýrské
sítě – potrubí pro převedení vody přes služebnou nemovitost pozemek p. č. 1226 a 607
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ve vlastnictví pana Ing. Hrubého za úplatu ve výši 1 000,- Kč. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11 bylo přijato
12. Starosta obce informoval přítomné, že na minulém jednání zastupitelstva obce byl
v diskuzi upozorněn na obnovu vodorovného dopravního značení na křižovatce od
Nedělišť – u autoservisu. Za úkol toto dostala místostarostka obce s tímto výsledkem:
Křižovatka, u které chceme obnovovat vodorovné dopravní značení je křiž. silnic III.
tříd č. 3252 a 32531, přičemž tyto spravuje Správa a údržba silnic Královéhradeckého
kraje, příspěvková organizace. Na tuto organizaci jsem se prostřednictvím dopravního
inženýra DI HK obrátila s dotazem, zda by bylo možné vodorovné dopravní značení v
rámci údržby obnovit. Náš požadavek zde byl akceptován a zapsán, ovšem s tím, že
obnovy vodorovného dopravního značení na silnicích 3. třídy budou probíhat až v
jarních měsících roku 2018. Nyní je tedy na zvážení nás zastupitelů, jestli vyčkáme s
obnovou vodorovného dopravního značení do jara, kdy nás toto nebude nic stát nebo,
že situace na dané křižovatce je tak nebezpečná, že musíme obnovu vodorovného
dopravního značení provést za naše peníze v částce cca 6 930 Kč bez DPH (nabídka
od společnosti Inka). Starosta obce dal o tomto hlasovat.
Návrh usnesení č.12/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje provedení vodorovného značení u
autoservisu v jarních měsících roku 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 12 bylo přijato
13. Starosta obce sdělil přítomným, že obdržel písemnou žádost od zastupitele obce pana
Ing. Františka Krtičky, aby se zařadil do programu jednání bod návrh na odvolání paní
místostarostky. Tímto mu předávám slovo.
Pan Ing. František Krtička se nejprve dotázal místostarostky obce, zda
dobrovolně rezignuje a zda si myslí, že funkci místostarostky obce vykonává tak
jak má? Na toto místostarostka obce sdělila, že dnešního dne nemá co říci a ať si
každý zamete před svým prahem tak to platí i v životě. Přítomní ji znají od
mimina, a pokud se něco neudělá podle někoho, není ten typ, aby tady na někoho
házela špínu. Do voleb šla, aby zde v obci vykonávala funkci, která ji byla
přidělena a hodlá ji dotáhnout do konce volebního období. Rozhodnutí nechá na
zastupitelích obce.
Nyní se znovu ujal slova pan Ing. František Krtička, který sdělil, že se každé
liché pondělí a úterý nachází na obci a vnímá dobře chod obce, který není tak jak
by měl být. Pamatuje starostování a místostarostování dvojic pan Horák, pan
Bäumelt, a pan Horák, pan Pejcha. Těmto dvojicím nic neuniklo a chod obce šel
tak jak měl. Byl tady funkční pracovní tandem starosta a místostarosta. Upozornil,
že navazuje na své hodnocení, které zaznělo na jednání ZO před rokem, kde
hodnotil funkčnost úřadu obce a již tehdy apeloval na odstoupení místostarostky.
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K žádné sebereflexi místostarostky, k citelné změně však nedošlo. Považuje tedy
za nutné vyjmenovat body, které přísluší k výkonu místostarostky a které
vyplývají ze zákona o obcích a z organizačního řádu obce, jež paní
místostarostka obce nevykonává tak jak má.
Povinnosti místostarosty:
1) Zastupuje starostu obce v době jeho nepřítomnosti
Tuto povinnost místostarostka neplní, viz příklad, kdy v létě nebyla
schopna svolat jednání zastupitelstva obce, které bylo nutné z důvodu
schvalování nájmu v sociálním bytě.
2) Koordinuje činnosti spojené s rozvojem a problematikou
Na začátku volebního období a ve volebním programu měla
místostarostka uvedeno čerpání dotací, zhotovení dětského hřiště atd. Na
obci bylo svoláno několik schůzek kolem dotační problematiky, kterých
měla možnost se účastnit a zde není vidět žádná proaktivita. Do projektu
na opravu obecního úřadu se navrhlo zakomponovat miniškolku, na
kterou byly vypsány dotace, které jsem všem zastupitelům posílal
v elektronické podobě. Hlavně paní Šonové, která si toto prosazovala, ale
odpověď nebyla na toto žádná. Zde mohl být tah na branku, ale bohužel. místostarostka neplní tento bod své povinnosti.
3) Dohlíží na plnění úkolů obecního úřadu vyplývajících z usnesení
zastupitelstva obce.
Zde místostarostka rovněž neplní, jak by měla, zastupitelstva obce nejsou
zveřejňovány, tak jak by měly, zastupitelé obce nedostávají materiály,
které se mají řešit na zastupitelstvu. Neexistuje elektronická komunikace
s transparentností.
4) Dohlíží na řádné vedení všech agend a administrativních záležitostí
obecního úřadu v souladu se všeobecně závaznými předpisy a vydanými
organizačními pokyny.
Paní místostarostka má pod sebou zaměstnance pí. Černou a pí. Vítovou a
několikrát se setkal s tím, že lidi přišli na úřad a požadovali ověřit podpis.
Z důvodu nepřítomnosti zaměstnanců nebylo možné toto provést.
Nedochází k řádné součinnosti, vedení a kontrole zaměstnanců v obci. Od
počátku jsem navrhoval, aby byly zřízeny řádné oficiální e-mailové účty
zastupitelům, kdy by byla možná předatelnost a vhodné vystupování vůči
orgánům. Nikdo toto neřeší a je vizitkou obce, když místostarostka
komunikuje navenek ze soukromého e-mailu „vojtaavendy“. Při
odstoupení zastupitele pana Aleše Střelky se jasně ukázalo, že používání
soukromého e-mailu v rámci zastupitelské funkce není vhodné a také
nedošlo k možnosti navázat v jeho krocích a aktivitách, které jako
zastupitel řešil.
5) Dohlíží na plnění dalších úkolů zaměstnanci obecního úřadu podle
pokynů starosty obce.
Při stanovování rolí a funkcí při ustanovení zastupitelstva v roce 2014
bylo hlasování o odměnách odročeno, neboť mělo dojít k rozdělení
povinností a odměn náležejících roli místostarostky se obecní
zaměstnankyní Blankou Vítovou. Jestli tedy takové rozdělení povinností
existuje, pak toto není známo. Součinnosti a nahraditelnost v rámci tohoto
rozdělení nefunguje a vedení zaměstnanců v obci místostarostkou chybí.
6) Dohlíží nad sportovní činnosti v obci včetně ostatních spolků v obci (např.
hasiči, TJ Sokol).
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Zde není známo, jak dohlíží a je v této věci nekompetentní.
Ing. František Krtička dále sdělil, že ve volbách v roce 2014 získal starosta obce
101 hlasů, pan Špás 91 hlasů, on sám 82 hlasů, sl. Petra Holečková 72 hlasů a
místostarostka obce 73 hlasů. Není mu známo, jaké má naše místostarostka
ambice do dalších voleb a jestli pro občany dělá, co jim slíbila. Za sebe a svou
roli předsedy finančního výboru jsem připravil do kvartálního zpravodaje mnoho
článků, např. jeden, kde apeluje na rozdíl mezi občanem a obyvatelem. Na
občana (obyvatel s trvale hlášeným pobytem) dostává obec ročně v rámci
rozpočtového určení daní cca 10 000,- Kč na občana, což není malý příjem, když
se znásobí cca 6 lidí bez trvalého pobytu a 4 let existence zastupitelstva, pak to
činí částku 240.000,-Kč, což není zanedbatelná částka rozpočtu obce. Paní
místostarostka tento článek nevydala a není jakkoliv nápomocna z obyvatel
udělat občany obce a apelovat na důležitost z hlediska příjmů do obecní pokladny.
Když se rozhodovalo o odměně naší paní místostarostky, chtěla si zpočátku
nárokovat celou odměnu, což se pak rozhodovalo o tom, zda nebude muset
skončit pí. Vítová, jež část odměn místostarostky dostává. Nakonec
místostarostka obce souhlasila s převedením části odměny pí. Vítové. Dále jsem
po místostarostce od začátku volebního období požadoval, aby byly v obci
zřízeny emailové adresy dle jednotlivých funkcí. Do dnešního dne tomu tak není
a veškerá komunikace je vedena ze soukromých adres. Pokud tedy obec chce
někde žádat dotaci a oficiálně komunikovat s vážností zastupování obecního
úřadu, je toto ignorantsky znemožněno. Dále se zmínil, že mu jde především o
absenci plnění povinností plynoucí z funkce místostarostky, kterou v osobě Petry
Kacálkové považuje za nekompetentní. Do konce volebního období nám zbývá
ještě jeden rok a byl bych rád, aby tuto funkci vykonával ten, kdo se o chod obce
postará tak já má. Aby vznikl lepší pracovní tandem se starostou obce a všichni
občané z takové intenzivní spolupráce měli prospěch. Navrhuje, ať si tuto roli
vyzkouší i někdo jiný ze zastupitelů a navrhuje na funkci místostarosty Standu
Špáse nebo Jana Lipenského. Slova se ujal starosta obce, který dal hlasovat o
odvolání místostarostky obce.
Návrh usnesení č.13/11302017
Zastupitelstvo obce Sendražice schvaluje odvolání místostarostky obce
Výsledek hlasování:
Pro: 1

Proti: 5

Zdrželo se: 1

Usnesení č. 13 nebylo přijato
14. Ostatní záležitosti
a) starosta obce informoval o pracích na poldu za Šolcovými stavba je v pokročilém
stádiu. Nyní se čeká, až přituhne. Minulý týden byla postavena část hráze, vody
teče dost od pramene od Hořiněvse. V nejbližší době bude obec připravovat
zadávací dokumentaci a bude pokračovat k cestě
b) starosta obce informoval přítomné, že dne 8. 12. 2017 se uskuteční valná hromada
mikroregionu 1866, které se za obec účastní pan Matěna, paní Kacálková a pan
Špás
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c) starosta obce sdělil, že po obci kolují řeči ohledně staveb a výstavby zeleně na
téma, že si ,,někdo touto výstavbou nahrabal‘‘. Jelikož bylo toto řečeno i
v přítomnosti starosty obce, je jeho povinností tuto nepříjemnou záležitost nechat
přešetřit. Tímto žádá předsedu finanční komise pana Ing. Františka Krtičku, aby se
tohoto problému ujal, vše prověřil a na příštím jednání zastupitelstva obce nás o
této věci informoval.
d) starosta obce sdělil, že dnes navštívil pana Ing. Hrubého, a mimo jiné s nim jednal
i ohledně parkování nákladního auta, které pan Ing. Hrubý parkoval u hřiště na
cestě, která je označena dopravní značkou 3,5t. Toto auto nesplňuje podmínku a
starosta obce mu navrhl parkovat u obecního úřadu u rybníka. Na toto se strhla
diskuze a bylo poukazováno na to, že je zde dětské hřiště a nepřipadá v úvahu, aby
se zde parkovalo. Nakonec se zastupitelé shodli, že auto může parkovat na točně.
15. Diskuze
a) p. Lipenský - sdělil, že nebyl spokojen s komunikací MX TEAMu s obecním úřadem
během roku.
b) p .Ing Halamek - přišel na jednání zastupitelstva obce za občany nové výstavby.
Občané této výstavby nesouhlasí s provozování motokrosové tratě v roce 2018. Tato
lokalita je nejvíce dotčena hlukem a prachem. Tento problém se řeší již delší dobu.
Začátkem roku 2017 byla podepsána petice a nic se nezměnilo, jezdilo se 3 dny
v týdnu - kde se toto má řešit - odpovězeno p. Martinkem, že díky výstavbě Biocentra
za obcí je provozování tratě nyní na katastru Horní Neděliště. Pokud mají občané nové
výstavby s tímto problémy, žádá je, aby se obraceli na obecní úřad v Nedělištích a
nekomunikovali s obecním úřadem v Sendražicích, který s tímto nemá co dočinění.
Dále se pan Martinek dotazoval na Ing. Vosátku, kterému strašně vadilo provozování
motokrosové tratě a poslední dobou není v obci vidět – pan Ing. Halamek odkázal
směřování dotazu na pana Vosátku, poděkoval a sdělil, že se dále obrátí na obecní úřad
v Nedělištích a na Krajský úřad Královehradeckého kraje
c) p. Růžička – sdělil, že bydlí blízko motokrosové tratě, ale motorkářská činnost mu
nevadí a je pouze hrstka lidí, které si chtějí odpočinout. Mohla by být v obci větší
tolerance i z druhé strany
d) p. Šolc – sdělil, že je sousedem motokrosové tratě, že podporuje kluky, ať zde jezdí.
Občané nové výstavby sekají v neděli trávu a on je taky slyší a toleruje je
e) p. Šonová – dotaz na MX TEAM, proč požadují o 5 000,- Kč více oproti roku 2017
p. Martinek – sdělil, že MX TEAM si na rok 2018 zvýšil částku na 20 000,- Kč
z důvodu rozšíření teamu
f) sl. Holečková – sdělila, že MX TEAM pomáhá obci při konání různých akcí
g) p. Ing. Krtička – sdělil, že dotaci pro MX TEAM ano z důvodu reprezentace obce
Sendražice na závodech motokrosu, kde se MX Team účastní. Co se týče petice, kde
jsou podepsáni občané s trvalým pobytem akceptuje, ale v petici jsou podepsáni i
obyvatelé obce. Musí MX TEAMU poděkovat za reprezentaci obce, a pokud se jeho
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děti rozhodnou, že budou chtít jezdit na motorkách, bude rád, že mají kde. Apeluje na
toleranci mezi lidmi a rozumnou míru provozu.
h) p. Ing. Krtička – objasnil časovou souslednost v požadavku vodorovného značení u
autoservisu – v rámci diskuze jednání zastupitelstva obce již 3x upozornil na
provedení obnovy označení, neboť již není řádně viditelné a neplní svou funkci.
Jelikož nebyla žádná aktivita, kterou ze své pozice povinností místostarostky má být
plněna a není, požádal pí. Černou, aby dohledala historické podklady k tomuto značení.
Dne 7. listopadu 2017 pak transparentně požádal INKU na provedení značení a kopii
žádosti poslal všem zastupitelům. Dne 9. listopadu 2017 předložila INKA rozpočet
v rozsahu zakázky 6930,- Kč bez DPH. Od té doby nebyla žádná reakce od nikoho, až
prošla v komunikaci informace od paní místostarostky, že udělá SÚS HK v roce 2018
bez písemného podkladu od SÚS. Až dne 22. listopadu 2017 takový písemný závazek
od SÚS paní místostarostka sdílela. Až nyní je tady možné takovou komunikaci využít
k realizaci obnovy VDZ. (přeposlala všem zastupitelům email, ve kterém je sděleno,
vaše telefonická objednávka na obnovu VDZ na křižovatce III/32531 s III/3252 v obci
Sendražice nemůže byt provedena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro
tuto činnost. Požadavek zařazen na rok 2018.)
Ač jsme již minuli dušičky, považuje za potřebné obnovit VDZ v místě křižovatky u
servisu. Od paní místostarostky očekává výrazně větší angažovanost a apeluje na ní, že
vzhledem k tomu, že je dopravní inspektorka, měla by si být vědoma potřebnosti
řádného značení a že tato křižovatka měla mít své značení již obnovené. Na informaci,
kdy místostarostka považuje křižovatku u servisu za nedůležitou, že tam všehovšudy
řešili historicky pouze 2 dopravní nehody a že se má věnovat pozornost jiným úsekům
např. odbočce na Trotině, ing. Krtička reagoval, že to rád slyší, neboť pokud by on
sám historicky netlačil a nekomunikoval s úřady, do dnešního dne by nebyl
zrealizovaný odbočovací pruh na Trotině.
i) p. Kacálková – sdělila, že pracuje na dopravním inspektorátu a tristní situace to není.
Nejedná se o odbočku na Neděliště nebo na Předměřice. Dopravní značení u
autoservisu je viditelné, sice špatně. Pokud toto uděláme v zimním období, myslí si, že
házíme peníze z okna.
j) p. Pejchová – myslí si, že na zimu je zbytečné provádět obnovu značení. Když
napadne sníh, není zde nic vidět. Nápad je to dobrý, ale na jaro. Obec by se měla teď
zajímat, jaká bude zima a jak je připravena
k) p. Šonová – sdělila, že na křižovatce u autoservisu pruhy dříve nebyly, tak to nevidí
jako velký problém. Nyní tam pruhy jsou a setkala se na této křižovatce s tím, že ji
auta stejně podjíždí a ne objíždí. Tato situace je strašně nafouklá.
l) p. Šonová - sdělila, že dotace na miniškolky, které obdržela emailem od Ing. Krtičky,
pročítá. Dotace, které byly pro miniškolky, nejsou vůbec pro takovou malou obec,
jako je naše. Vše se musí hradit z obecních peněz a je určena pouze do 5 let věku
dítěte a předškolní zařízení musí dítě absolvovat v mateřské škole. Myslí si, že obec
má v současné době připravený projekt na hasičárnu tak by se měla postavit.
m) p. Šonová – vznesla, že za návrhem odvolání místostarostky je jiný důvod
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n) p. Kacálková – sdělila, že se každé pondělí schází 6 zastupitelů obce na obci a nebude
se 6 zastupitelů přizpůsobovat jednomu. Dále sdělila, že zastupitel by se měl účastnit
jednání zastupitelstva obce a v tomto roce bylo 13 jednání a Ing. Krtička se účastnil
pouze 4 jednání.
o) sl. Holečková – sdělila, zda že polovina občanů naší vesnice Ing. Krtičku nezná a zda
si je vědom, že Nehvizdy okrádá o příspěvek, když je tam pouze obyvatelem.
p) p. Pejcha – sdělil, že půl roku před volbami začíná obec řešit odvolání místostarostky.
Proč to někdo neudělal dřív, aby se někdo zapracoval. Přijde mu to tu jak ve vládě
q) p. Střelka – sdělil, že je hezký, odvoláme místostarostku. On byl členem zastupitelstva
obce, a když si vzpomene, když se měli ujímat funkcí, nikdo nebyl ochotný tuto funkci
vykonávat. Ono je hezký něco „rozjebat“, ale kde je nějaká náhrada, kdo by to
vykonával.
r) sl. Holečková – sdělila, že místostarostka obce ji pomáhá z 99% na všech kulturních
akcí - na toto Ing. Krtička podotknul, že výkon funkce naší místostarostky se liší od
povinností stanovené ze zákona, ale pokud je nám toto dostačující tak je to volba a
odpovědnost zastupitelů
s) p. Pejchová – dotazovala se starosty obce, jaký má názor on, na odvolání
místostarostky – starosta obce odpověděl, že s místostarostkou toto řešil
t) p. Horák – sdělil, že pan Ing. Hrubý dojel na své jednání, když se stavěla cesta za
hřištěm, ale on byl hlavním aktérem, který požadoval omezení tonáže na 3,5t. Podloží
je provedeno na vyšší tonáž
u) p. Matěna – sdělil, že tuto cestu řešil s firmou Borta, která prováděla tuto stavbu a už
to bylo za jeho starostování, a v některých místech podloží není provedeno na vyšší
tonáž
v) p. Šonová – dotaz na za fotbalisty, že lidi se ptají, zda nemůže spadnout síť za brankou
u Malých, která je od větru celá nakloněná – odpovězeno Ing. Střelkou, že o tomto
vědí, prováděli kontrolu, pád nehrozí a v sobotu bude provedeno narovnání
w) p. Špás – sdělil, že jako na předsedu pořádkové komise se na něho občané obracejí
s parkováním na dojezdech a parkováním na chodníkách. Požaduje toto vyhlásit
rozhlasem a občany na to upozornit. Pokud nedojde k nápravě, obec bude nucena toto
řešit s přestupkovou komisi ve Smiřicích popřípadě s policií ČR.
x) p. Bednář – upozornil na cestu k panu Málkovi. Příjezdová cesta k jeho domu není
zpevněná, ale blátivá. Pan Bednář má nahozenou fasádu od bláta, zámková dlažba je
také celá zablácená. Není provedeno odvodnění této cesty a navíc je zde umístěna
značka 7,5t a jinde v obci je 3,5t – starosta obce odpověděl, že pana Málka upozorní a
s cestou je problém, protože není podepsán souhlas všech majitelů s průběhem hranic
pozemku. Pan Málek by si měl udělat cestu na vlastní náklady
y) p. Pejcha – sdělil, že mluvil o zeleni, ale nikde neříkal, že si někdo nahrabal. Má dotaz,
když se provedla výsadba tří stromů u hasičárny a jsou dány pod elektrickým vedení,
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zda to ničemu nevadí. – odpovězeno, že tato akce obce nemá s Projektem výsadby
zeleně po obci nic společného. Jedná se o borovice malého vzrůstu a budou se
udržovat. Dále se mu nezdá výsadba podle plotu na hřišti, keříky jsou u žumpy, jak
bude obec řešit vývoz a odvoz trávy ze hřiště, která se dávala k potoku, kam už není
možné zajet – starosta obce odpověděl, že toto řešil s firmou, která v obci provádí
výsadbu zeleně a dojde k přesazení stromků.
z) p. Kuhn – sdělil, že předminulou schůzi mluvil o chodníku u Hlavatých, který je
zapotřebí podsypat – odpovězeno starostou obce, že bylo provedeno v úterý
aa) p. Ing. Krtička – dotaz na starostu obce, když byl pověřen na provedení kontroly
v Projektu výsadby zeleně v obci, zda se jednalo o anonym – starosta obce odpověděl,
že ne
bb) p. Martinek – řešila se fréza na zimní údržbu obce, proč se kupuje hobby. Ve Světí
mají 20s let stroj, který funguje, a pracovník může být v kabině a ne při mínus 20
chodit venku. – starosta obce odpověděl, že to navrhoval, ale je potřeba zvážit vhodný
stroj. Obec má menší stroje, které v podstatě dosluhují. Když napadne mokrý sníh je
ideální zametací koště, dále je koupená fréza na sníh.
cc) p. Ing. Krtička – sdělil, že je to cca 2 roky zpět, kdy byla vyhlášena dotace na úklidové
stroje obce. Nabídka přišla od starostky z Hořiněvsi pí. Kuthanové a naše rozhodnutí
bylo, že nekoupíme. – starosta obce na toto odpověděl, že se jednalo o stroj v hodnotě
cca 1 800 00,- Kč. Jednalo se o dost velký stroj.
dd) p. Ing. Střelka – navrhl účast pana Ing. Františka Krtičky na valné hromadě
mikroregionu 1866, která se koná 8. 12. 2017 ve Všestarech.
Ing. Krtička z důvodu pracovního vytížení odmítl.

16. Starosta obce poděkoval zúčastněným a schůzi ukončil v 20.20 hodin.

František Matěna, starosta obce ……………………
Ověřovatelé zápisu: Jan Lipenský …………………….
Ing. František Krtička ……………………
 Zápis vyhotovila Iva Černá 30. 11. 2017
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