
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 18. 6. 2009 

Zápis č. 5  

 

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

Omluveni: Saro 

Zapisovatel: Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut 

Návrhová komise: Beneš, Štolba 

 

Program:  

1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a navrhovatelů 

usnesení.  

2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č. 4, ze dne 21. 4. 2009. 

3. Složení slibu nového člena  zastupitelstva obce (dále ZO) za odstupujícího, dle § 69, 

zákona 128/2000 Sb., o obcích. 

4. Volba předsedy finančního výboru. 

5. Schválení prodeje obecního pozemku v ulici Hlavní p.č. 473/1 o výměře 5 m
2
. 

6. Schválení činnosti hasičské jednotky JPO 2 na rok 2010. 

7. Schválení pověření starosty ke kompletnímu zajištění výběrového řízení „Obnova 

veřejné zeleně v Senohrabech“.  

8. Schválení hospodářského výsledku základní školy a mateřské školy za rok 2008.  

9. Projednání a schválení úpravy rozpočtu obce č. 2 na rok 2009  

10. Různé informace ZO  

11. Diskuse. 

12. Návrh na usnesení. 

13. Závěr. 

 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 4/2009 z veřejného zasedání ze dne 21. 4. 2009. 

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

Štolba. 

 

2) Ke dni 27. 5. 2009 odstoupila z funkce člena zastupitelstva obce Senohraby paní Lenka 

Průšová. 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 28. 5. 2009 členem zastupitelstva 

obce pan Petr Štolba, bytem Senohraby, Pětihostská 393. 

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

člena zastupitele obce a bude mu předáno osvědčení, ţe se stal členem zastupitelstva obce 

Senohraby. 

 

3) Volba předsedy finančního výboru, navrhovaná je paní Libuše Kubelová. 

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

Kubelová. 

 



4) Na základě záměru ze dne 22. 4. 2009 prodat obecní pozemek p.č. 473/1 o výměře 5 m
2
 za 

cenu 1250,- Kč/m
2
 v ul. Hlavní manţelům Havlíčkovým ZO rozhodlo. 

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

Štolba.  

 

5) Na základě poţadavku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního 

odboru Kolín je třeba potvrdit rozhodnutím ZO, ţe jednotka JPO obce Senohraby bude i 

v roce 2010 fungovat v reţimu JPO 2. 

Hlasování: Všichni pro. 

 

6) Na základě rozhodnutí Státního fondu ţivotního prostředí, od kterého obec získala dotaci 

ve výši 2 149 134,- Kč, je třeba rozhodnout, zda ZO pověří starostu ke kompletnímu zajištění 

zadávacího řízení dotované veřejné zakázky s názvem „Obnova veřejné zeleně v obci 

Senohraby“. 

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

Vrbová. 

 

7) Projednání hospodářského výsledku základní školy(dále ZŠ) a mateřské školy za rok 2008 

v celkové výši 53 148,- Kč. Návrh od ředitelky je tento: 

a) částku 26 880,- Kč pouţít do fondu na odměny zaměstnanců při přípravě před a po 

rekonstrukci (úklidu) ZŠ,  

b) částku 26 268,- Kč přesunout do fondu rezervního a pouţít tyto prostředky např. na rozvod 

počítačové sítě po ZŠ, aj. vícenáklady vzniklé při rekonstrukci. 

Hlasování: Všichni pro.  

 

8) Projednání a schválení úpravy rozpočtu obce č. 2 na rok 2009. 

Hlasování: Pro: Dvořák, Zahradník, Páleníček, Kubelová, Kraut.Proti: Beneš, Štolba, 

Vrbová. 

 

9) Různé informace zastupitelům obce od starosty. 

 

Informace o dotacích: rekonstrukce škola I. etapa – ano vyšla, Višňovka vodovod a kanalizace 

– je zaţádáno a čekáme, ROP škola II. etapa – nedostali jsme, rekonstrukce hasičského auto – 

je zaţádáno a čekáme, Obnova veřejné zeleně v obci Senohraby – ano vyšla, FROM škola II. 

etapa – nedostali jsme, ţádost MZem. Kanalizace 3. etapa – je zaţádáno a čekáme. 

 

Informace o přípravách na rekonstrukci školy, po dohodě s ředitelkou ZŠ firma nastupuje 29. 

6. 2009. 

 

Ţádost Slavoj Velké Popovice – dotace na provoz zimního stadionu, nemůţeme vyhovět. 

 

Svazek Malé Posázaví – výměna zkušeností, zájezd na Moravu. 

 

Osvětlení v ulice k nádraţí, Skanska udělala chodník, osvětlení zhotovila obec. 

 



Plán – veřejné osvětleni v ulici Na Poţáru – 3 světla (srpen, září). 

 

Měření hluku v ulici U Dálnice – poţadavek na protihlukovou stěnu, bude se jednat. 

 

Archiv od pani Přibíkové – umístí se do prostor knihovny, je třeba dokoupit nějaké regály pro 

knihovnu a archiv. 

 

Zahájilo se jednání s Českými drahami ohledně záchytného parkoviště v prostoru bývalých 

uhelných skladů, je moţná dotace od krajského úřadu na jeho vybudování. 

 

Úprava přednádraţí, provede Skanska v termínu červenec, srpen 2009. 

 

Výstavba chodníků: k hotelu SEN, červen 2009; 

 ul. Hlavní (u Moravců), září 2009. 

 

Křovinořez – nakoupil se pro potřeby pracovníků obecního úřadu. 

 

Starosta informoval o odvolání paní Lenky Průšové ze školské rady v souvislosti s jejím 

odstoupením ze ZO a jako zástupce zřizovatele ve školské radě jmenoval Vladimíra Dvořáka. 

 

Návrh usnesení:  

Usnesení č. 30/2009: ZO rozhodlo a schvaluje hlasováním paní Libuši Kubelovou 

předsedkyní finančního výboru obce Senohraby. 

 

Usnesení č. 31/2009: ZO rozhodlo a schvaluje na základě záměru ze dne 22. 4. 2009 prodat 

obecní pozemek p.č. 473/1 o výměře 5 m
2
 za cenu 1250,- Kč/m

2
 v ul. Hlavní manţelům 

Havlíčkovým. 

 

Usnesení č. 32/2009: ZO rozhodlo a schvaluje na základě poţadavku Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Kolín, ţe jednotka JPO2 obce 

Senohraby bude i v roce 2010 fungovat v reţimu JPO 2. 

 

Usnesení č. 33/2009: ZO rozhodlo a schvaluje pověřit starostu obce ing. Jiřího Zahradníka 

ke kompletnímu zajištění zadávacího řízení dotované veřejné zakázky s názvem „Obnova 

veřejné zeleně v obci Senohraby“. 

 

Usnesení č. 34/2009: ZO rozhodlo a schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za rok 2008 

v celkové výši 53 148,- Kč a schvaluje návrh ředitelky na toto pouţití: 

a) částku 26 880,- Kč pouţít do fondu na odměny zaměstnanců při přípravě před a po 

rekonstrukci (úklidu) ZŠ,  

b) částku 26 268,- Kč přesunout do fondu rezervního a pouţít tyto prostředky např. na rozvod 

počítačové sítě po ZŠ, aj. vícenáklady vzniklé při rekonstrukci. 

 



Usnesení č. 35/2009: ZO rozhodlo a schvaluje úpravy rozpočtu obce č. 2 na rok 2009 k 1. 6. 

2009,  který je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování o usnesení: Všichni pro  

Zasedání ukončeno: 22:22  

Zapsal: Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut 

Schválil: Zahradník 



 


