
Zápis č.5/2011 
 

z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 28. 06. 2011  
od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů 

 
Přítomni: Ing.Pavel Pangrác, Ing.Jaroslav Mareš, Ing.Alexandra Kloužková, Zbyněk Průša, Jan 

Beneš, Tatiana Tomková, PhDr.Vladimír Dvořák, Ing.Jiří Zahradník 
 

Omluveni: Milan Kraut 
 

 

1. Kontrola ú časti 
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, že dle prezenční listiny 
(příloha zápisu č.1) je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy 
usnášeníschopné. 

 
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu  

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Tatiana Tomková a Jan Beneš                           
a zapisovatelem zápisu byl jmenován Jan Herbst. 
Usnesení č.01/05/2011: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Tatiana Tomková a Jan Beneš.           
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.01/05/2011 bylo schváleno. 

 

Starostou obce byl zapisovatelem zápisu pověřen Jan Herbst.           
 
3. Program dnešního jednání zastupitelstva 

1. Přivítání, kontrola účasti. 
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 
4. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 23. 05. 2011. 
5. Zrušení stávajících a odsouhlasení nových obecně závazných vyhlášek obce Senohraby. 
6. Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Senohrabech. 
7. Úprava rozpočtu obce č.4/2011 k 31. 05. 2011. 
8. Dotace:  

a) oprava komunikace po přívalových deštích 
b) nákup malé mechanizace 
c) oprava hasičského domu 
d) informace o dalších dotačních titulech 

9. Návrh na odprodej nepotřebného majetku obce. 
10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
11. Ladův kraj – závěrečná zpráva za rok 2010. 
12. Různé. 
13. Diskuze. 

 

Usnesení č.02/05/2011:  Zastupitelstvo schvaluje programu dnešního jednání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Tomková, Dvořák 

0 proti 
1 se zdržel: Zahradník 

Usnesení č.02/05/2011 bylo schváleno. 
 

4. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 23. 05. 2011 
Věcné připomínky: 
Pan Zahradník: Je porušován jednací řád zastupitelstva obce a to konkrétně v těchto případech: 

zápisy z jednání zastupitelstva obce jsou zveřejňovány na internetových stránkách 
obce a v Senohrabská hlásce; zápisy před podepsáním ověřovatelů jsou rozesílány 
členům zastupitelstva obce k připomínkování a není prováděna kontrola usnesení. 



Pan Pangrác: Na věcné připomínky pana Zahradníka bude odpovězeno písemně. 
 

Usnesení č.03/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z posledního zasedání ZO ze dne 
23. 05. 2011. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Tomková, Dvořák 
0 proti 
1 se zdržel: Zahradník 

Usnesení č.03/05/2011 bylo schváleno. 
  
5. Zrušení stávajících a odsouhlasení nových obecně závazných vyhlášek obce Senohraby. 

Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh na odsouhlasení nových obecně závazných 
vyhlášek obce a návrh na zrušení stávajících obecně závazných vyhlášek. Návrhy nových obecně 
závazných vyhlášek byly konzultovány a připomínkovány Ministerstvem vnitra ČR a jsou v souladu 
s platnou legislativou. 
 

5.1. Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku ze psů  
Usnesení č.04/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2011          

o místním poplatku ze psů.   
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.04/05/2011 bylo schváleno. 

 

5.2. Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
Usnesení č.05/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2011          
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.   
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.05/05/2011 bylo schváleno. 

 

5.3. Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity  
Usnesení č.06/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2011          
o místním poplatku z ubytovací kapacity.   

 Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
 Usnesení č.06/05/2011 bylo schváleno. 

 

5.4. Obecně závazná vyhláška č.5/2011 o místním poplatku ze vstupného  
Věcné připomínky: 
Pan Zahradník: Jak se bude určovat, co jsou charitativní akce, které jsou od poplatku 

osvobozeny. 
Pan Pangrác: Bude konzultováno s MV ČR. 
Pan Dvořák: Co je výtěžek? Specifikovat, kdo bude od poplatku osvobozen. 
Nové znění odst.2, čl.6 vyhlášky: Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, které jsou pořádány 

neziskovými organizacemi, které mají sídlo v obci 
Senohraby.  

Usnesení č.07/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2011          
o místním poplatku ze vstupného.   

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš  
1 proti: Dvořák 
2 se zdrželi: Zahradník, Tomková 

Usnesení č.07/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.5. Obecně závazná vyhláška č.6/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Věcné připomínky: 
Pan Zahradník: Vyhláška není logická. 
Vymezení pojmu veřejné prostranství:  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 



obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví           
k tomuto prostoru. 

V tomto znění bude upraven čl.3 vyhlášky. 
Usnesení č.08/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.6/2011          

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.   
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš  

1 proti: Zahradník 
2 se zdrželi: Tomková, Dvořák 

Usnesení č.08/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.6. Obecně závazná vyhláška č.7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR 
Věcné připomínky: 
Pan Zahradník: Vyhláška nepřijímat, nechat v platnosti starou. 
Usnesení č.09/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.7/2011          

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR.
  

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Tomková,  
        Dvořák 

0 proti:  
1 se zdržel: Zahradník 

Usnesení č.09/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.7. Obecně závazná vyhláška č.8/2011 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností 
Usnesení č.10/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011          

o ochraně nočního klidu a regulace hlučných činností.  
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Tomková, 

1 proti: Zahradník 
1 se zdržel: Dvořák 

Usnesení č.10/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.8. Obecně závazná vyhláška č.9/2011 kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých 
rostlinných materiálů v obci Senohraby 
Usnesení č.11/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011          

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů v obci Senohraby.  

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš,  
1 proti: Zahradník 
2 se zdrželi: Tomková, Dvořák 

Usnesení č.11/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.9. Obecně závazná vyhláška č.10/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství v obci Senohraby 
Usnesení č.12/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.8/2011          

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Senohraby.  

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Dvořák 
1 proti: Zahradník 
1 se zdržel: Tomková 

Usnesení č.12/05/2011 bylo schváleno. 
 

5.10. Obecně závazná vyhláška č.1/2011 kterou se kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky 
č.2/2007; č.3/2007; č.4/2007; č.5/2007; č.6/2007; č.7/2007; č.8/2007 a č.9/2007. 
Věcné připomínky:  
Pan Zahradník a pan Dvořák: Nerušit stávající vyhlášku č.8/2007 



Pan Pangrác: Vyhláška č.8/2007 bude zaslána na Ministerstvo vnitra k připomínkování. 
Usnesení č.13/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2011          

kterou se kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č.2/2007; 
č.3/2007; č.4/2007; č.5/2007; č.6/2007; č.7/2007 a č.9/2007.  

Výsledek hlasování:  8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.13/05/2011 bylo schváleno. 

  
6. Zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Senohrabech 

Zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Senohrabech za školní rok 2010/2011 
přednesla ředitelka školy pí Staňková. Celé znění zprávy bude zveřejněno na internetových 
stránkách školy: www.senohraby.cz/skola. 
Věcné připomínky: 
Pan Zahradník: Jak stoupnou režijní náklady školy po rekonstrukci školy a jak se to dotkne obce? 
   Proč do školy v Senohrabech chodí děti ze sousedních obcí? 
Paní Staňková: Výpočty budou provedeny. Je sice navíc vybudovaná nová učebna, ale budova bude 

zateplena. Rodiče si pro své děti vybírají školu podle kvality školy. Pokud školu 
navštěvují děti ze sousedních obcí, tak tyto obce, pokud nemají uzavřenou dohodu  
o společném školském obvodu, hradí neinvestiční příspěvky na žáka. 

 
7. Úprava rozpočtu č.04/2011 

Starosta obce předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu č.03/2011 (příloha 
zápisu č.2).  
 

Příjmy jsou navýšeny o celkovou částku:    1.512.500,00 Kč.  
Jedná se o: 
a) dotace Mze – kanalizace      1.486.000,00 Kč 
b) dary kaplička                    2.000,00 Kč 
c) příspěvek na opravu pomníku Jana Husa                 1.000,00 Kč 
d) příspěvky – kanalizace               23.500,00 Kč 
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu obce č.04/2011 činí:      17.709.861,60 Kč 
 

Výdaje jsou navýšeny o celkovou částku   1.512.500,00 Kč.  
Jedná se o:  
a) vodovodní přípojky         214.418,00 Kč 
b) záloha na el. energii pro Kapličku           1.400,00 Kč 
c) elektro přípojka – projekt + výstavba - Kaplička       14.000,00 Kč 

Věcná připomínka: 
Paní Tomková: Zdůrazňuje, že výdaje na kapličku byly hrazeny z darů občanů a ne z obecního 

rozpočtu.   
d) cestovné starosta           10.000,00 Kč 
e) spoluúčast na případné investiční akce   1.272.682,00 Kč 
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu obce č.04/2011 činí:      17.709.861,60 Kč 
 

Věcné připomínky: 
Pan Dvořák: Proč obec hradí veřejné části přípojek a proč obec ve vybírání poplatků za připojení 

na kanalizaci či vodovod nepostupuje podle platné vyhlášky. 
Pan Pangrác: Tento systém byl nastaven již při 2. stavbě 3. etapy. 
Paní Kloužková: Dotazuje se pana Dvořáka a pana Zahradníka, zda si občané platili veřejné části 

přípojek při 2. a 3. stavbě 3. etapy kanalizace sami. 
Pan Dvořák: Nevím. 
Pan Zahradník: Nevzpomínám si.   
 

Usnesení č.14/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu obce č.04/2011 dle 
předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš  
2 proti: Zahradník, Dvořák 



1 se zdržel: Tomková 
Usnesení č.14/05/2011 bylo schváleno. 

8. Dotace 
 

8.1. MMR - oprava komunikace po přívalových deštích 
Obec na základě podané žádosti obdržela na opravu místní komunikace U Tunelu, která byla 
poškozena přívalovými dešti, dotaci ve výši 1.397.000,00 Kč. Spoluúčast obce činí 600.000,00 
Kč. Na minulém jednání zastupitelstva obce poskytnutí dotace nebylo schváleno.  
K problematice poskytnutí a přijmutí dotace se vyjádřili všichni členové zastupitelstva obce. 
Celkově převládl názor, aby obec dotaci, s ohledem na výši spoluúčasti, nepřijala. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o možné 
změně použití dotace. 

 

8.2. SZIF – malotraktor s příslušenstvím 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo osloveno 5 firem k podání cenové nabídky na nákup 
malotraktoru s příslušenstvím. Cenové nabídky zaslaly 4 firmy. Z nabídek byla vybrána firma 
Tomáš Dvořák, prodej a autorizovaný servis zahradní techniky, Benešov. Pro tuto firmu bude 
vystavena objednávka na dodání jednoosého malotraktoru, vozíku, čelní radlice na sníh, 
sněhové frézy, zametacího kartáče s vlhčením, zimních řetězů, mulčovače, 2 kusů pil a 2 kusů 
křovinořezů. 
Usnesení č.15/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup malotraktoru 

s příslušenstvím od firmy Tomáš Dvořák, Benešov. 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš  

0 proti:  
3 se zdrželi: Zahradník, Dvořák, Tomková 

Usnesení č.15/05/2011 bylo schváleno. 
 

8.3. LEADER – Oprava hasičské zbrojnice  
V rámci programu Leader byla podána žádost na opravu hasičské zbrojnice. Tato žádost na 
základě hodnocení, nebyla výběrovou komisí doporučena k finanční podpoře. 

 

8.4  STŘEDOČESKÝ KRAJ, PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ – dostavba 3.stavby 
3.etapy kanalizace 

 V rámci programu životního prostředí Středočeského kraje, byla podána žádost na dostavbu 
kanalizace. Na základě zápisu z jednání zastupitelstva kraje, nebyla tato žádost podpořena.  

 

8.4. STŘEDOČESKÝ KRAJ – PROGRAM FROM 
V rámci programu FROM byla podána žádost na zateplení mateřské školy. Na základě zápisu 
z jednání zastupitelstva kraje, nebyla tato žádost podpořena. 

  
9. Návrh na odprodej nepotřebného majetku obce 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na odprodej nepotřebného majetku obce. Jedná se o zařízení 
Tera – Vari a příslušenství. 
Usnesení č.16/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na odprodej nepotřebného 

majetku obce, zařízení Tera – Vari. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.16/05/2011 bylo schváleno. 

 
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

Usnesení č.17/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy    
o zřízení věcného břemene č.IV-12-6012485/3 – přípojka kNN 
(vzdušné vedení) k novostavbě rodinného domu na pozemku 
ppč.134/18, ulice U Dálnice, Senohraby. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Průša, Mareš, Beneš, Zahradník, Dvořák 
0 proti:  
1 se zdržel: Tomková 



Usnesení č.17/05/2011 bylo schváleno. 
 

11. Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2010 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2010. Kompletní 
závěrečný účet je zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí. 

 
12. Různé 
 

12.1. Volba nového kontrolního výboru 
Paní Dana Maršíková odstoupila z funkce členky kontrolního výboru. Novým členem kontrolního 
výboru byl navržen pan Zbyněk Průša. 
Usnesení č.18/05/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje pana Zbyňka Průšu za člena 

kontrolního výboru. 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác, Kloužková, Tomková, Mareš, Beneš  

1 proti: Zahradník 
2 se zdrželi: Průša, Dvořák 

Usnesení č.18/05/2011 bylo schváleno. 
 

12.2. Oprava hasičského vozidla CAMPO 
Oprava hasičského vozidla CAMPO odhadovaná ve výši 50.000 – 60.000 Kč, bude financována 
z rozpočtové rezervy, která ve schváleném rozpočtu činí 100.000 Kč. 
 

12.3. Zabezpečení akceschopnosti JPO II na rok 2012 
Na základě dopisu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bude i v roce 2012 zařazena 
hasičská jednotka do JPO II. Na zabezpečení akceschopnosti bude poskytnuta dotace ve výši 
100.000 Kč. 
 

12.4. Prominutí poplatku 
Obecní úřad obdržel žádost pí Moniky Štolbové, Školní 393, Senohraby o prominutí finančního 
příspěvku na výstavbu kanalizace. Starosta informoval členy zastupitelstva, že konzultoval s MV 
ČR záležitost týkající se promíjení poplatků. MV ČR doporučilo nepřijímat obecné pokyny, ale 
posuzovat vždy konkrétní případ.Hlavním kritériem při posuzování prominutí finančního příspěvku 
by měla být uzavřená smlouva o smlouvě budoucí. Na základě těchto skutečností nebude pí 
Štolbové poplatek prominut. 

 

12.5. Anketní lístky 
Starosta informoval zastupitelstvo, že během letních prázdnin proběhne anketa mezi obyvateli 
obce. Občané mohou prostřednictvím anketního lístku vyjádřit své názory k položeným otázkám. 

 

13. Diskuze 
Paní Kubelová: Proč v příspěvku o vysvěcení kapličky, který byl uveřejněn v Senohrabská hlásce, 

nebylo uvedeno jméno Ing.Höcka, který se podílel na přípravě návštěvy pražského 
arcibiskupa Mons.Duky. 

 

Pan Dvořák: Zda je uzavřena nájemní smlouva na Baštírnu v souladu s usnesením zastupitelstva. 
 

Pan Tomek: Připomněl dopis, který poslalo sdružení kaple vedení obce, dotaz na reakci obce. 
Starosta pana Tomka informoval, že věc bude dokončena v nejbližší době a že kaple 
je již pojištěna. 

  
   
Starosta ukončil jednání ve 21:45 hodin.  
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1: Prezenční listina 
Příloha č.2: Úprava rozpočtu č.4/2011 
 
 
Zapsal:   Jan Herbst 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Tatiana Tomková, Jan Beneš 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------   ----------------------------------------   
Tatiana Tomková      Jan Beneš 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------- 
Ing.Pavel Pangrác 

starosta obce  
 
 
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán 04.07.2011. 
 
Zápis byl starostou obce podepsán 04.07.2011. 


