
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 21.4.2009 

Zápis č. 4  

 
Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček, Beneš 

 

Omluveni: Průšová, Saro 

 

Zapisovatel: Dvořák 

 

Ověřovatelé zápisu:  Kubelová, Páleníček  

 

Návrhová komise: Beneš, Kraut 

 

 

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

                      navrhovatelů usnesení.  

                   2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č.3, ze dne 26.3.2009. 

                  3. Složení slibu nového člena ZO za odstupujícího, dle 

                      § 69, zákona 128/2000 Sb. o obcích. 

                  4. Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce a  

                       zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. 

                  5. Projednání převodů pozemků v ulicích Klánovka a Hlavní. 

                  6. Různé 

                  7. Návrh na usnesení 

                  8. Závěr 

 
 

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 3/2009 z veřejného zasedání ze 26.3.2009. 

Hlasování: Pro Kraut, Zahradník, Kubelová, Dvořák, Páleniček  Zdržel se Beneš, Vrbová 

 

2/ Ke dni 9.4.2009 odstoupil z funkce člena Zastupitelstva obce Senohraby pan ing. František Petřík a 

k 15.4.2009 pan ing. Michal Kučaba. V souladu s odst.1,§ 56, zákona č.491/2001 Sb. o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění se stal dnem 10.4.2009 členem 

Zastupitelstva obce pan MgA. Jan Páleníček, bytem Senohraby, Nad Stráněmi 343 a k 16.4.2009 pani 

Jana Vrbová, bytem Senohraby, Klánovka 325. 

Na dnešním veřejném zasedání ZO dle § 69, zákona 128/2000 Sb. o obcích složili slib člena 

zastupitele obce a bude jim předáno osvědčení, že se stali členy zastupitelstva obce Senohraby. 

 

 

3/ Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce a zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2008 (ZO dostali tento materiál k prostudování). 

Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Středočeského kraje Praha, kontrolní oddělení 

dne 23.03.2009 (viz - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet hospodaření 

obce za rok 2008 jsou přílohou tohoto zápisu). Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 

420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí. 

Závěr zprávy zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Hlasování:  Pro: Kraut, Dvořák, Beneš, Kubelová, Páleniček, Dvořák  

                    Zdržel se: Vrbová, 



 

4/ Projednání převodů pozemků v ulici Hlavní. 

 

Po dokončení akce krajského úřadu – narovnání silnice III/6031 v obci Senohraby – byl vyhotoven 

geometrický plán skutečného stavu. Na základě tohoto geometrického plánu a územního rozhodnutí 

dojde k převodu pozemků mezi: 

 

1. obcí a krajským úřadem 

2. krajským úřadem a p.Havlíčkem 

3. obcí a p.Havlíčkem 

 

Takto : 

 

1.   a)   Díl „E“ pozemku ppč.473/3, výměra pozemku 61 m2, ostatní plocha  

        silnice, k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude převeden do  

        vlastnictví Středočeského kraje. 

b) Díl „G“ pozemku st.ppč.28/2, výměra pozemku 75 m2, ostatní  

     plocha – silnice, k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude  

     převeden do vlastnictví Středočeského kraje. 

c)  Díl „I“ pozemku st.ppč.28/4, výměra pozemku 15 m2, ostatní plocha – silnice, 

k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude převeden do  

      vlastnictví Středočeského kraje. 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí převod pozemku mezi Středočeským krajem a p.Františkem 

Havlíčkem a pí Jaroslavou Havlíčkovou takto : 

 

a)   Díl „C“ pozemku ppč.476/1, výměra pozemku 96 m2, ostatní plocha – jiná plocha, 

k.ú.Senohraby, vlastník Středočeský kraj, bude převeden do vlastnictví p.Havlíčka a pí 

Havlíčkové. 

 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o prodej pozemku mezi Obcí Senohraby a p.Františkem 

Havlíčkem a pí Jaroslavou Havlíčkovou takto : 

 

a) Díl „A“ pozemku ppč.473/1, výměra pozemku 5 m2, ostatní plocha – jiná plocha, 

k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude prodán do vlastnictví p.Havlíčka a pí 

Havlíčkové za 1250,- Kč/m2  

 

Starosta se pokusí získat od Středočeského kraje kompenzaci za bezplatný převod pozemků 

z obce na Středočský kraj. 

Hlasování: Pro: Kraut, Zahradník, Dvořák, Vrbová, Páleníček Zdržel se: Beneš, Kubelová 

 

 

5/ Projednání převodů pozemků v ulici Klánovka. 

 

Pro dokončení narovnání vlastnických vztahů k pozemkům – místní komunikace Klánovka je potřebné 

přijmout následující: 

 

Pozemky PK 88 díl a, o výměře 141 m2 a PK 88 díl b, o výměře 6 m2 jsou a nadále i budou 

využívány jako ostatní plocha – ostatní komunikace, ulice Klánovka. Jedná se o poslední dva díly, 

které dosud nejsou ve vlastnictví obce. Po převodu výše uvedených pozemků požádá Obec Senohraby 

o souhlas se sloučením pozemků ppč.33/31, 33/17, 33/18, 33/19, 33/20, 484/4, 88/5, 484/3, PK 88 díl 

a, PK 88 díl b do jednoho pozemku, který tvoří ulici Klánovka a tento pozemek bude ve vlastnictví 

obce. 

 



ZO souhlasí s bezplatným převodem pozemků PK 88 díl a, o výměře 141 m2 a PK 88 díl b, o výměře 

6 m2. Současným vlastníkem pozemků je paní Anna Čiháková. Novým vlastníkem pozemků bude 

Obec Senohraby. Pozemky jsou využívány jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Převod pozemků 

se uskuteční za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem. 

 

Hlasování: Pro: Zahradník, Dvořák, Kraut, Páleniček, Beneš, Kubelová Zdržel se: Vrbová 

 

6/ Řešení problematiky odvodnění rek.domu č.e.0184 v ul. Na Požáru: (viz dopis, který ZO 

obdrželi v elektronické podobě ). 

 

Na základě žádosti a navrhovaného řešení pana ing.Michala Nováka doporučuji ZO přijmout jeho 

návrh a proplatit mu na základě dokladů částku 9 500,- Kč za materiál, který bude nutno použít na 

odvodnění rekreačního domu č.e. 0184.  

Hlasování: Všichni pro.  

 

7/ Žádost SDH Senohraby o finanční příspěvek 2 000,- Kč na zajištění Hasičského dne 2009, který 

se bude konat dne 6. června 2009. ZO souhlasí a bude řešeno v rámci rozpočtu pro tyto účely. 

 

8/ Rezignace členů redakční rady a kulturní komise, což bylo oznámeno dopisem dne 16.4.2009. 

ZO bere tuto skutečnost na vědomí a odstupujícím členům za jejich dlouholetou snaživou práci děkuje 

a přeje jim hodně úspěchů při uskutečňování jiných společenských aktivit. 

 

 

 

Návrh na usnesení:  
 

Usnesení č. 26/2009: ZO rozhodlo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za 

rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad. 

 

Usnesení č. 27/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s převody pozemků ul. Hlavní takto: 

1.   a)   Díl „E“ pozemku ppč.473/3, výměra pozemku 61 m2, ostatní plocha  

        silnice, k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude převeden do  

        vlastnictví Středočeského kraje. 

c) Díl „G“ pozemku st.ppč.28/2, výměra pozemku 75 m2, ostatní  

     plocha – silnice, k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude  

     převeden do vlastnictví Středočeského kraje. 

d)  Díl „I“ pozemku st.ppč.28/4, výměra pozemku 15 m2, ostatní plocha – silnice, 

k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby, bude převeden do  

      vlastnictví Středočeského kraje. 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí převod pozemku mezi Středočeským krajem a p.Františkem 

Havlíčkem a pí Jaroslavou Havlíčkovou takto : 

 

b)   Díl „C“ pozemku ppč.476/1, výměra pozemku 96 m2, ostatní plocha – jiná plocha, 

k.ú.Senohraby, vlastník Středočeský kraj, bude převeden do vlastnictví p.Havlíčka a pí 

Havlíčkové. 

 

4. Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí pana Františka Havlíčka a paní Jaroslavy Havlíčkové o 

prodej pozemku díl “A“ pozemku ppč.473/1, výměra pozemku 5 m2, ostatní plocha – jiná 

plocha, k.ú.Senohraby, vlastník Obec Senohraby za cenu 1250,- Kč/m2. 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 28/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s převody pozemků ul. Klánovka takto: 

ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků PK 88 díl a, o výměře 141 m2 a PK 88 díl b, o výměře 

6 m2. Současným vlastníkem pozemků je paní Anna Čiháková. Novým vlastníkem pozemků bude 

Obec Senohraby. Pozemky jsou využívány jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Převod pozemků 

se uskuteční za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem. 

 

 

Usnesení č. 29/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s navrhovaným řešením problematiky odvodnění 

rek.domu č.e.0184 v ul. Na Požáru: (viz dopis, který je přílohou tohoto zápisu) 

a proplatit ing. Novákovi na základě dokladů částku 9 500,- Kč za materiál, který bude nutno použít na 

odvodnění tohoto rekreačního domu. Odpovědnost za funkčnost stavby ponese pan Ing. Novák. 

 

Hlasování o usnesení: Pro: Zahradník, Dvořák, Kraut, Páleniček, Beneš, Kubelová Zdržel se: Vrbová 

 

 

Zasedání ukončeno: 21:30 
 

Zapsal: Dvořák 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Kubelová, Páleníček  

 

 

Schválil: Zahradník 

 


