
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 18. 2. 2010  

Zápis č. 1  
 

1) Přítomni: Zahradník, Kraut, Dvořák, Vrbová, Beneš, Saro 

Omluveni: Páleníček, Kubelová, Štolba 

Zapisovatel: Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Vrbová 

Návrhová komise: Beneš, Kraut 

 

Hlasování: všichni pro 

 

2) Program: 1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a  

                      navrhovatelů usnesení.  

                   2. Schválení programu veřejného zasedání ZO 

                   3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č.7, ze dne 17.12.2009. 

                   4. Úpravy rozpočtu č.5 k 31.12.2009 a č.1 k 31.1.2010.  

                   5. Projednání převody pozemků tj. bezúplatný převod pozemku pí Lankové  

                       ppč.72/11 na obec a záměr obce prodat část pozemku ppč. 598/6 na Ježově. 

                   6. Projednání žádosti vlastníků rekreačních objektů 75/12; 13; 14; 15 na  

                       vodovodní řad a kanalizační sběrač obce. 

                   7. Seznámení s výsledky kontroly z MV a projednání návrhu na opatření dle 

                       „Doporučeného možného řešení zjištěných nedostatků“.   

                    8. Projednání návrhu „Smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Hrusice do 

                       ČOV v Senohrabech“. 

                    9. Různé informace ZO  

                   10. Diskuse. 

                   11. Návrh na usnesení 

                   12. Závěr. 

Hlasování: všichni pro  

 

 



3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 7/2009 z veřejného zasedání ze dne 17.12.2009. 

Hlasování: všichni pro 

4) Projednat a schválit závěrečnou úpravu rozpočtu č.5 k 31.12.2009. Po vysvětlení některých 

nejasností vzat na vědomí. 

  

Usnesení č. 1/2010: ZO rozhodlo a schvaluje úpravu rozpočtu č.5 k 31.12.2009 tak, jak byl 

předložen zastupitelům a který je nedílnou přílohou č.1 tohoto zápisu. 

Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro 

 

5) Projednání a schválení úpravy rozpočtu č.1 k 31.1.2010, navýšení příjmů o 262 200 Kč – 

dotace od kraje na provoz OÚ. Na straně výdajů se převede 60 tis., příspěvek TJ Sokol z roku 

2009 na rok 2010 (platba provedena). O 202 200 Kč se na straně výdajů navýší položka 

spoluúčastí na investiční akce obce. 

 

Usnesení č. 2/2010: ZO rozhodlo a schvaluje úpravu rozpočtu č.1 k 31.1.2010 tak, jak byl 

předložen zastupitelům a který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování: všichni pro 

 

6) Na základě schváleného záměru projednat a schválit pozemek ppč.72/11, výměra pozemku 

889 m2, k.ú.Senohraby, ulice Ve Stráni, který je v katastru nemovitostí zapsán jako ostatní 

plocha – ostatní komunikace a je i takto užíván. Paní Lanková svým dopisem ze dne 

07.12.2009 navrhuje bezúplatný převod (forma daru) tohoto pozemku do vlastnictví obce 

Senohraby. 

Usnesení č. 3/2010: ZO rozhodlo a schvaluje zrealizovat bezúplatný převod pozemku 

(formou daru)ppč.72/11, výměra pozemku 889 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 

k.ú.Senohraby. Současným vlastníkem pozemku je paní Dana Lanková. Novým vlastníkem 

pozemku bude Obec Senohraby. Pozemek je a i nadále bude využíván jako ostatní plocha – 

ostatní komunikace.  

Hlasování: všichni pro  

7) Projednání záměru odprodat část pozemku ppč.598/6 – místní komunikace Na 

Ježově, vlastník pozemku je Obec Senohraby, kde byl zjištěn přesah oplocení 

sousedních pozemků do pozemku ppč.598/6. Do obecního pozemku ppč.598/6 

přesahuje oplocení těchto soukromých pozemků: 

 

- ppč.262/4, vlastník: Ing.Petr Šťastný a MUDr.Eva Šťastná, přesah cca 5 m2 
- ppč.262/5 

ppč.26214 

ppč.262/15, vlastník: Ing.Richard Fuxa a Ing.Daniela Fuxová, přesah cca 144 

m2 



- ppč.262/17, vlastník: Lucie Horáková, přesah cca 67 m2  

 

Na základě jednání s vlastníky výše uvedených soukromých pozemků bylo písemně 

dohodnuto, že tito vlastníci souhlasí s odkoupením části přeploceného obecního 

pozemku ppč.598/6 za cenu 1.650Kč/1 m2. 

  

Usnesení č. 4/2010: ZO rozhodlo a schvaluje záměr prodat část obecního pozemku 

ppč.598/6, k.ú.Senohraby o výměře cca 216 m
2
 tak, jak bylo v předchozím zdůvodnění 

uvedeno.  

Hlasování: všichni pro 

8) ) Projednání žádosti vlastníků rekreačních objektů umístěných na pozemcích parc.č. 75/12; 

13; 14; 15 v k.ú. Senohraby s možností napojení na vodovod a kanalizaci v ulici Svahová - 

Rekreační z hlediska kapacit uvedených sítí, za jakých technických a finančních podmínek, 

vzhledem k tomu, že veškeré náklady by nesli žadatelé a po kolaudaci sítí by je předali 

bezúplatně obci.   

 

Usnesení č. 5/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje vzhledem k uvedeným skutečnostem, že obec 

nebude vyměřovat žádné připojovací poplatky a hledisko technické a kapacitní se bude řešit 

standardním postupem.    

Hlasování: všichni pro 

 

9) Projednání ZO „Doporučených možných řešeních zjištěných nedostatků“ z provedené 

kontroly Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, ze dne 12.11.2009 za 

kontrolované období leden 2008 – říjen 2009. 

Usnesení č. 6/2010 : ZO rozhodlo a ukládá starostovi, místostarostovi, předsedům výborů a 

pracovníkům OÚ sjednat nápravu dle „Doporučených možných řešeních zjištěných 

nedostatků“ ihned, nejpozději však do 18.4.2010. Zodpovídá starosta a místostarosta.  

Hlasování: všichni pro 

 10) Projednání návrhu „Smlouvy o zajištění napojení kanalizace obce Hrusice do ČOV 

Senohraby“, jak bylo požadováno ZO obce Senohraby v usnesení ZO č. 16/2008 v zápise č.4 

ze dne 17.4.2008. Bylo dojednáno a navrhuje se ke schválení: 

- Na základě projednání, byl dohodnut jednorázový příspěvek za připojení ve výši 

1 195 000,- korun. Tento výpočet byl vypočítán na základě ekvivalent.obyvatel 

(náklady viz. vlastní zdroje obce Senohraby, pro zajištění rozšíření ČOV) 

- Obec Hrusice uhradí základní jednorázový poplatek ve výši 200 tis. korun do 

30.5.2010. 

        Obec Hrusice souhlasí s následujícím splátkovým kalendářem:                          

- 400 000,- bude uhrazeno na účet obce Senohraby v okamžiku kolaudace přívodní 

      stoky na ČOV. 

- 200 000,- bude uhrazeno 1. rok po kolaudaci první přívodní stoky na ČOV 



- 200 000,- bude uhrazeno 2. rok po kolaudaci  první přívodní stoky na ČOV 

- 195 000,- bude uhrazeno 3. rok po kolaudaci první přívodní stoky na ČOV 

 

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení bezúplatného věcného 

břemene pro položení kanalizačního řadu na pozemku za potokem Mnichovka z vyústěním do 

ČOV Senohraby. 

Usnesení č. 7/2010: ZO rozhodlo a schvaluje návrh smlouvy a splátkový kalendář 

jednorázového příspěvku na připojení obce Hrusice do ČOV v Senohrabech a ukládá 

starostovi tuto smlouvu po konzultaci s právníkem co nejdříve uzavřít. 

Hlasování: všichni pro  

 

11. Různé informace ZO 

Starosta informuje., že v pondělí 22.2.2010 od 12,30 hodin se bude konat výběrové řízení na 

stavbu kanalizace 3.etapa, 3. stavby na OÚ. Musí zajistit pět členů komise a pět náhradníků 

do komise. 

12. Diskuse. 

Občané vznesli otázky ohledně umístění plánované stavby kapličky. Místostarosta informuje, 

že byla zadána studie jejíž předmětem jsou komplexní parkové úpravy prostoru mezi 

bytovkami a památnou lípou, včetně úprav stávajících zpevněných ploch. V rámci této studie 

bude řešeno i umístění kapličky. Přesné umístění kapličky podléhá ještě schválení ZO. 

Přítomní občané vyjádřili poděkování pracovníkům obecního úřadu za zimní údržbu.  

13. Návrh na usnesení 

14. Závěr. 

Zasedání ukončeno 20:15. 

      Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 19.2.2010 

      Ověřovatelé zápisu  -      PhDr. Vladimír Dvořák                  Jana Vrbová 

- podpis 

- datum podpisu 

                                                                                                     

                                                                                                        Ing. Jiří Zahradník 

                                                                                                          Starosta - podpis 


