
Zápis č.6/2010 
 

z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 08.12.2010  

od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů 

 

Přítomni: Ing.Pavel Pangrác, Ing.Jaroslav Mareš, Ing.Alexandra Klouţková, Zbyněk Průša, Milan 

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

Omluveni: 0 
 

 

Program jednání zastupitelstva: 
 

1. Přivítání, kontrola účasti. 

2. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 10.11.2010. 

4. Zpráva starosty obce o předání a převzetí funkce. 

5. Volba členů finančního výboru. 

6. Volba členů kontrolního výboru. 

7. Schválení odměn pro členy zastupitelstva. 

8. Zpráva o hospodaření obce za předcházející období roku 2010 a výhled do konce roku 2010. 

9. Rozpočtové provizorium na rok 2011. 

10. Příprava jednacího řádu zastupitelstva obce. 

11. Zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy za rok 2010. 

12. Informace o probíhající rekonstrukci základní školy. 

13. Informace o průběhu výstavby a financování kanalizace. 

14. Schválení přidělení dotace na víceúčelové hřiště. 

15. Informace o podané ţádosti o dotaci na víceúčelový malotraktor. 

16. Podávání ţádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2011. 

17. Projednání rozpočtu svazku obcí Malé Posázaví na rok 2011. 

18. Projednání rozpočtového výhledu svazku obcí Malé Posázaví na roky 2012, 2013. 

19. Dodatek k Rámcové partnerské smlouvě. 

20. Projednání rozpočtu svazku obcí Ladův kraj na rok 2011. 

21. Smlouva o smlouvě budoucí a souhlas se stavbou plynovodní přípojky. 

22. Ţádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na přístavbu hotelu S.E.N. 

23. Informace o smlouvě o smlouvě budoucí – překládka VN do kabelového vedení. 

24. Nájemní smlouva na Říční lázně. 

25. Poplatky za svoz odpadů pro rok 2011. 

26. Vydávání Senohrabská hlásky. 

27. Zaloţení Občanského sdruţení Kaple Senohraby. 

28. Plán zimní údrţby místních komunikací. 

29. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Senohraby. 

30. Úprava rozpočtu k 07.12.2010. 

31. Diskuze. 

32. Návrh na usnesení. 

33. Závěr. 

 
Doplnění programu: 
 

Program jednání zastupitelstva obce byl doplněn o tyto body č.19; 25; 26; 27; 28; 29 a 30. 
 

Usnesení č.57/2010:  Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu jednání.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 
Usnesení č.57/2010 bylo schváleno. 
 

 



1. Kontrola účasti 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, ţe dle prezenční listiny 

(příloha č.1) je přítomno všech 9 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy 

usnášeníschopné. 

 

2. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu 

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Zbyněk Průša a PhDr.Vladimír Dvořák      

a zapisovatelem zápisu Jan Herbst. 
 

Usnesení č.58/2010: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Zbyněk Průša a PhDr.Vladimír Dvořák     

a zapisovatelem zápisu Jan Herbst. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.58/2010 bylo schváleno. 
 

3. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 10.11.2010 

Připomínky k zápisu: Ing.Klouţková vznesla námitku k zápisu ZO ze dne 10.11.2010 a to                 

k druhému odstavci pod nadpisem „Navrhovaní kandidátů na funkci starosty a volba starosty“. 

Odstavec začíná větou: „Paní Malinová se ptá …“ a končí větou: „Pan Páleniček vyzdvihl …“. 

Námitka se týká věcně nesprávné a nepřesné formulace tohoto odstavce. 
 

Usnesení č.59/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z posledního zasedání ZO ze dne 

10.11.2010 s námitkou věcně nesprávné a nepřesné formulace druhého 

odstavce pod nadpisem „Navrhovaní kandidátů na funkci starosty            

a volba starosty“. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

3 proti: Dvořák, Tomková, Zahradník   

0 se zdrţel: --- 

Usnesení č.59/2010 bylo schváleno. 

 

4. Zpráva starosty obce o předání a převzetí funkce 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce se zápisem o předání a převzetí funkce starosty 

obce.  

Zápis o předání a převzetí funkce starosty obce je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č.2).   
 

Starosta obce v doplňující informaci seznámil členy zastupitelstva obce přehledu stavu bankovního 

účtu obce od 21.10.2006 do 25.11.2010.  
 

Stav účtu k 31.10.2006   12.332.484,00 Kč 

Akcie + peněţní trh     5.057.165,54 Kč 

Celkem     17.389.649,54 Kč 
 

Hrazené faktury vyplývající ze smluv na dotaci z období 2002 – 2006 
 

20.11.2006: kanalizace + ČOV      2.824.130,00 Kč 

29.11.2006: rekonstrukce rybníčku      450.833,00 Kč 

Zůstatek k 30.11.2006     8.756.403,30 Kč 

21.12.2006: prodej akcií     4.259.536,99 Kč 

Zůstatek k 31.12.2006   12.550.415,60 Kč 

24.01.2007: kanalizace     4.575.474,00 Kč 

Zůstatek k 31.01.2007     8.272.309,44 Kč 

21.02.2007: oprava rybníčku       525.169,00 Kč 

Zůstatek k 28.02.2007     7.947.171,63 Kč  
 

Starosta obce v doplňující informaci seznámil členy zastupitelstva obce s výhledem stavu účtu 

k 31.12.2010. Na základě dostupných podkladů byly vypracovány 4 varianty zůstatku účtu 

k 31.12.2010. 
 



Příjmy: 

stav účtu k 25.11.2010   7.913.510 Kč 7.913.510 Kč 7.913.510 Kč 7.913.510 Kč     

dotace Baštírna 2.001.000 Kč 2.001.000 Kč               0 Kč               0 Kč 

platba z FÚ    480.000 Kč               0 Kč    480.000 Kč    480.000 Kč 

Zůstatek   10.394.510 Kč 9.914.510 Kč 8.393.510 Kč 7.913.510 Kč 
 

Výdaje: 

faktura kanalizace 4.496.000 Kč 4.496.000 Kč 4.496.000 Kč 4.496.000 Kč 

energie    155.510 Kč    155.510 Kč    155.510 Kč    155.510 Kč 

mzdy + odstupné    310.000 Kč    310.000 Kč    310.000 Kč    310.000 Kč 

oprava hasič.automobilu      70.000 Kč      70.000 Kč      70.000 Kč      70.000 Kč 
 

Zůstatek k 31.12.2010 5.363.000 Kč 4.883.000 Kč 3.362.000 Kč 2.882.000 Kč   
 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

a) zápis o předání a převzetí funkce starosty obce 

b) informaci o přehledu stavu bankovního účtu obce od 21.10.2006 do 25.11.2010 

c) informaci o výhledu stavu bankovního účtu obce k 31.12.2010 

 

5. Volba členů finančního výboru 

Návrhy na členy finančního výboru: Ing.Jaroslav Mareš, Lenka Průšová, Ing.Miroslav Čihák, Pavel 

Saro. Jiné návrhy nebyly podány. 
 

Způsob hlasování: zastupitelstvo bude hlasovat pro kaţdého člena jednotlivě 
 

Usnesení č.60/2010:  Zastupitelstvo obce schvaluje členy finančního výboru: Ing.Jaroslava 

Mareše, Lenku Průšovou, Ing.Miroslava Čiháka, Pavla Sara.  

Výsledek hlasování:  

Ing.Jaroslav Mareš 8 hlasů pro: Dvořák, Klouţková, Kraut, Pangrác, Průša, Tomková, 

Zahradník 

0 proti: ---   

1 se zdrţel: Mareš  

Lenka Průšová 6 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

2 proti: Dvořák, Zahradník 

1 se zdrţel: Tomková 

Ing.Miroslav Čihák 7 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, Tomková  

2 proti: Dvořák, Zahradník 

0 se zdrţel: ---  

Pavel Saro 6 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

2 proti: Dvořák, Zahradník 

1 se zdrţel:  Tomková 

Usnesení č.60/2010 bylo schváleno.  

    

6. Volba členů kontrolního výboru 

Návrhy na členy kontrolního výboru: Michal Bílý, Zuzana Moldová, Dana Maršíková, Vojtěch 

Smutný. Jiné návrhy nebyly podány. 
 

Způsob hlasování: zastupitelstvo bude hlasovat pro kaţdého člena jednotlivě 
 

Usnesení č.61/2010:  Zastupitelstvo obce schvaluje členy kontrolního výboru: Michala Bílého, 

Zuzanu Moldovou, Danu Maršíkovou, Vojtěch Smutného. 

Výsledek hlasování:  

Michal Bílý 8 hlasů pro: Beneš, Dvořák, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, 

Zahradník  

0 proti: --- 

1 se zdrţel: Tomková   

     



Zuzana Moldová 5 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Pangrác, Průša 

0 proti: --- 

4 se zdrţeli: Dvořák, Tomková, Zahradník, Mareš 

Dana Maršíková 7 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, Tomková  

0 proti: --- 

2 se zdrţeli: Dvořák, Zahradník 

Vojtěch Smutný 7 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša, Tomková 

0 proti: --- 

2 se zdrţeli: Dvořák, Zahradník 

Usnesení č.61/2010 bylo schváleno. 

    

7. Schválení odměn pro členy zastupitelstva 

Odměna uvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce starosty je v souladu s přílohou č.1 

k nařízení vlády č.37/2003 Sb. 
 

Návrh na odměny neuvolněným členům zastupitelstva: 

- neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci místostarosty          0,- Kč 

- předseda výboru nebo komise      1.120,- Kč 

- zastupitel            360,- Kč 
 

Usnesení č.62/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům zastupitelstva s platností od 

08.12.2010 dle předloţeného návrhu. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:  Beneš, Mareš, Klouţková, Kraut, Pangrác, Průša, Tomková,  

0 proti: ---  

2 se zdrţeli: Dvořák, Zahradník 

Usnesení č.62/2010 bylo schváleno. 
 

Členové zastupitelstva, kteří se vzdávají odměny: Ing.Jaroslav Mareš, Ing.Alexandra Klouţková, 

Zbyněk Průša, Milan Kraut, Tatiana Tomková, PhDr.Vladimír Dvořák. 

  

8. Zpráva o hospodaření obce za předcházející období roku 2010 a výhled do konce roku 2010 

Ing.Alexandra Klouţková seznámila členy zastupitelstva obce s informativní zprávou o hospodaření 

obce za období od 01/2010 do 11/2010 a s výhledem do konce roku 2010, kterou zpracovala na 

základě účetních podkladů OÚ.  

Vzhledem k tomu, ţe není rok 2010 dosud účetně uzavřen a ještě probíhají účetní operace jedná se   

o informaci stavu plnění rozpočtu za rok 2010. Rozpočet byl na VZ dne 17.12.2009 schválen 

usnesením č.78/2009 jako vyrovnaný jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, v průběhu roku 

došlo ke dvěma úpravám: první k 31.01.2010, druhá k 31.07.2010. Rozpočet se po těchto úpravách 

stal schodkovým a k 30.11.2010 schodek činí 5.623.403,- Kč. V této částce není zahrnuta dotace na 

Baštírnu 2.001.000,- Kč (bylo zaţádáno, dosud - k 08.12.2010 není na účtu), jejíţ přestavba včetně 

vybavení stála 2.580.449,- Kč. Naopak je zde např. zahrnuta téměř celá dotace na kanalizaci 

(III.etapa + Višňovka) včetně poplatků od občanů tj. 18.326.500 Kč, ale druhá část spoluúčasti na 

III.etapu 3.498.000,- Kč bude hrazena aţ příští rok. Část přestavby školy byla jiţ uhrazena ve výši 

3.875.229,- Kč, splatnost faktury o částce 1.525.807 Kč byla kvůli nesrovnalostem posunuta na 

31.01.2011 a zbytek plateb tj. 3.768.229,- Kč se uskuteční příští rok. Dotace na tuto akci (celková 

výše je 6.580.986,- Kč), o jejíţ část je jiţ zaţádáno, přijde příští rok 2011. 

K 25.11.2010 byl na účtu stav 7.913.510,- Kč. Předpokládanými výdaji do konce roku 2010 jsou 

především úhrady za kanalizaci 4.496.000,- Kč, za energie 155.510,- Kč, mzdy včetně odstupného 

310.000,- Kč  a oprava vozu - Campo 70.000,- Kč.  

Po uhrazení těchto předpokládaných výdajů, za výše uvedených průběhů dotačních plateb, na účtu 

zbude k 31.12. 2010 cca 2.882.000,- Kč.  
 

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce za období od01/2010 

do 11/2010 a výhled do konce roku 2010. 

  

 



9. Rozpočtové provizorium na rok 2011 

V souladu s ust. § 13, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schvaluje na období od 01.01.2011 do 31.1.2011 

rozpočtové provizorium, vycházející z rozpočtu předcházejícího roku (jeho členění, rozpočtové 

skladby a objemu) s tím, ţe v uvedeném období obec hradí: 

- měsíční výdaje do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku, a to aţ do  schválení rozpočtu 

na rok 2011        

- finanční prostředky budou vynakládány pouze k zachování chodu Obecního úřadu a ostatních 

zařízení Obce Senohraby( jedná se o mzdy PHM, telefony a poštovní poplatky, udrţovací práce) 

Po schválení rozpočtu se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu 

po jeho schválení. Schválení rozpočtového provizoria je přijímáno jako řešení mimořádné, aby 

nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 
 

K tomuto bodu měl pan Dvořák připomínku, ţe před schválením rozpočtového provizoria na rok 

2011 by měla nejdříve být projednána a schválena úprava rozpočtu k 7.12.2010. Dále upozornil na 

zápis ze zasedání FV ze dne 11.10.2010, který pan starosta převzal dne 10.11.2010. 

 Obsahem následné reakce paní Klouţkové bylo sdělení, ţe usnesení zprávy finančního výboru ze 

dne 11.10.2010 mělo řešit bývalé vedení obce, které bylo na nezbytnosti úpravy rozpočtu 

upozorněno jiţ podruhé, poprvé se tak stalo v předcházejícím usnesení zprávy FV. Rovněţ uvedla, 

ţe bývalé vedení obce mělo na úpravu rozpočtu dost času a neprovedlo ji.Pan starosta sděluje, ţe 

tato úprava probíhá na upozornění finanční kontroly krajského úřadu, která proběhla 7.12.2010  a 

rozpočtové provizorium musí být přijato do konce r. 2010. 
 

Usnesení č.63/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium dle předloţeného 

návrhu. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

2 proti: Dvořák, Zahradník 

1 se z drţel: Tomková 

Usnesení č.63/2010 bylo schváleno. 

 

10. Příprava jednacího řádu zastupitelstva obce 

Členové zastupitelstva obce obdrţeli od starosty obce návrh Jednacího řádu zastupitelstva obce 

Senohraby. Návrh jednacího řádu bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce. 

Připomínky k jednacímu řádu zašlou členové zastupitelstva starostovi obce do 31.01.2011. 

  

11. Zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy za rok 2010 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva obce s Výroční zprávou o činnosti Základní školy           

a Mateřské školy Senohraby za školní rok 2009/2010. 

Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách školy a je k dispozici u starosty obce. 

 

12. Informace o probíhající rekonstrukci základní školy 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva, o vystavení dvou faktur na stavební část rekonstrukce 

ZŠ, z  nichţ první jiţ byla uhrazena. Nyní je prováděna kontrola rozpočtu stavebních prací. 
  

Pan Zbyněk Průša seznámil členy zastupitelstva obce o průběhu stavebních prací,  které jsou součástí 

2.etapy rekonstrukce budovy základní školy. Stavební práce probíhají dle domluveného postupu 

prací a v koordinaci se školní výukou. Venkovní stavební práce byly ukončeny. Izolace dvou 

venkovních stěn bude provedena na jaře roku 2011 s následným omítnutím. Lešení bude ponecháno 

a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. V současné době probíhají práce v podkroví školy. 

Ze stavební firmou BDS Benešov je prováděn rozbor sporných poloţek stavebních prací. Po 

vyhodnocení bude upřesněn další postup prací. 
 

K tomuto bodu měl pan Zahradník krátké vystoupení, ve kterém sdělil, ţe je s průběhem prací na 

rekonstrukci školy spokojen. 

 

 



13. Informace o průběhu výstavby a financování kanalizace 

Pan Milan Kraut seznámil členy zastupitelstva s průběhem prací a financování 3.etapy třetí stavby 

kanalizace v Senohrabech. V současné době zbývá v rámci 3.etapy třetí stavby dokončit výstavbu 

kanalizačních řadů v ulicích Ve Vilách; Nad Ţlábky, Na Pískovně a Příčná.. Dále zbývá osadit dvě 

čerpací stanice. V letošním roce bude proinvestováno 15.000.000 Kč. V roce 2011 bude 

proinvestováno v rámci 3.etapy třetí stavby 4.984.000 Kč. 

V rámci 3.etapy třetí stavby nebudou vybudovány kanalizační řady v ulici U Školky směrem do 

ulice Ve Vilách a od bývalé samoobsluhy k Igře. Na výstavbu těchto řadů bude podána ţádost          

o dotaci pro rok 2011, viz bod 16. Pan Kraut dále informoval, ţe částka na dostavbu části vyjmuté 

3.etapy 3.stavby je odhadována na 4 - 5 mil.Kč. Pan Zahradník se domnívá, ţe bude stačit částka 1 

mil. Kč. Paní. Klouţková upozorňuje, ţe odhady se liší neboť celková částka na 3.etapu 3. stavby 

byla v r. 2009 uváděna ve výši 28,5 mil Kč (usnesení č. 24/2009), po vyjmutí dnes nedostavěné části 

byla částka poníţena na necelých 20 mil., rozdíl odpovídající stavbě příslušné nedostavěné části 

kanalizace činí 8 mil.Kč. Pan starosta konstatuje, ţe bude provedeno upřesnění a doplnění projektu. 
 

14. Schválení přidělení dotace na víceúčelové hřiště 

Starosta obce informoval o přidělení dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na 

akci: Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Senohrabech. Celkové způsobilé výdaje na tuto akci činí 

2.757.850,- Kč. Celková výše dotace činí 1.999.441,25 Kč. Spoluúčast obce činí 758.408,75 Kč. 
 

Usnesení č.64/2010: Zastupitelstvo obce Senohraby v návaznosti k schválení poskytnutí dotace 

Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy schvaluje 

uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 

1.999.441,25 Kč a schvaluje vyčlenění peněţní částky ve výši 758.408,75 Kč 

a 139.000,- Kč, odpovídající spolufinancování projektu registrační číslo: 

CZ.1.15./3.3.00/49.01029.  

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.64/2010 bylo schváleno. 

 

15. Informace o podané žádosti o dotaci na víceúčelový malotraktor 

V říjnu 2010 byla podaná ţádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na malotraktor Brandon řada 

„00“ s kabinou, jehoţ součástí je čelní odpruţená radlice, lanový naviják a mulčovač. Celkové 

náklady činí 626.328,- Kč. Poţadovaná dotace činí 234.873,- Kč a spoluúčast obce 391.455,- Kč. 
 

Usnesení č.65/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace na projekt „Malotraktor s příslušenstvím“ ve výši 

234.873,00 Kč 

b) finanční spoluúčast z rozpočtu obce na projekt „Malotraktor                       

s příslušenstvím“ ve výši 391.455,- Kč 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:  Beneš, Dvořák, Kraut, Mareš, Pangrác, Tomková, Zahradník 

2 proti: Klouţková, Průša 

0 se zdrţel: --- 

Usnesení č.65/2010 bylo schváleno. 

 

16. Podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2011 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o moţnostech podávání ţádostí z fondů Středočeského 

kraje pro rok 2011. Dále informoval starosta obce o moţnosti podání ţádosti na výstavbu kanalizace 

a vodovodu z Ministerstva zemědělství ČR a na opravu cest po přívalových deštích z Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR. 
 

Pan starosta informoval o moţnosti zpracování ţádostí o dotace pracovnicí svazku obcí Malého 

Posázaví. Pánové Zahradník a Dvořák vyslovili jisté obavy ohledně kvality zpracovaných ţádostí     

a z toho vyplývající niţší šance na moţnost získání příslušné dotace. Pan Zahradník na dotaz paní 

Klouţkové následně spočítal, ţe z podaných dotací přes svazek přišlo do obce cca 500 tis.Kč (lávka, 

lavičky, osvětlení atd.) na příspěvcích do svazku obcí bylo vynaloţeno cca 250 tis.Kč. Pan starosta 

doporučuje, aby zastupitelé na pracovní schůzi navrhli případné zpracovatele ţádostí o dotace. 



U původně navrţené ţádosti na rekonstrukci hasičského domu se spoluúčastí 5% pan Dvořák navrhl 

změnu - zaţádat o dotaci na zateplení školky. Tato ţádost jiţ byla podána předchozím 

zastupitelstvem a je u ní však vysoká spoluúčast (cca 50% - 1, 3 mil.Kč). Vzhledem k tomu, ţe nelze 

podat ţádosti dvě a na rekonstrukci hasičského domu lze ještě podat ţádost na jaře (dle informace 

pana Herbsta), byl tento návrh přijat. 

Práce svazku obcí Malé Posázaví bude sledována a průběţně vyhodnocována. 
 

Usnesení č.66/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci ze Středočeského 

kraje pro rok 2011 na projekt „Senohraby – splašková kanalizace – dokončení 

3.etapy 3.stavby“ a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce 

v daném roce a souhlasí s přijetím dotace. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.66/2010 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.67/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci ze Středočeského 

kraje pro rok 2011 na projekt „Senohraby – rekonstrukce mateřské školy“       

a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce       

a souhlasí s přijetím dotace. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.67/2010 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.68/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci z Ministerstva 

zemědělství ČR pro rok 2011 na projekt „Senohraby – splašková kanalizace a 

vodovod, lokalita Hrušov“ a zavazuje se ke spolufinancování projektu 

z rozpočtu obce v daném roce a souhlasí s přijetím dotace. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.68/2010 bylo schváleno. 
 

Usnesení č.69/2010: Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci z Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR pro rok 2011 na projekt „Senohraby – místní komunikace, 

ulice U Tunelu, oprava škod po přívalových deštích“ a zavazuje se ke 

spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a souhlasí s přijetím 

dotace. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Pangrác, Průša, Zahradník, Tomková 

0 proti: --- 

2 se zdrţel: Mareš, Dvořák 

Usnesení č.69/2010 bylo schváleno. 

 

17. Projednání rozpočtu svazku obcí Malé Posázaví na rok 2011 

Rozpočet DSO Malé Posázaví na rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce obce Senohraby dne 

23.11.2010, sejmut dne 07.12.2010. Rozpočet DSO Malé Posázaví je navrţen jako vyrovnaný. 

Příjmy jsou ve výši 661.500,- Kč a výdaje jsou ve výši 661.500,- Kč. 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočet DSO Malé Posázaví na rok 2010.   

 

18. Projednání rozpočtového výhledu svazku obcí Malé Posázaví na roky 2012 a 2013 

Rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví na roky 2012 a 2013 byl vyvěšeny na úřední desce obce 

Senohraby dne 23.11.2010, sejmut dne 07.12.2010. 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočtový výhled DSO Malé Posázaví na roky 

2012 a 2013. 

  

19. Dodatek č.2 k Rámcové partnerské smlouvě mezi Posázavím o.p.s. a DSO Malé Posázaví 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s Dodatkem č.2 k Rámcové partnerské smlouvě. 

Mezi zastupiteli proběhla diskuze o výhodnosti, či nevýhodnosti začlenění do tohoto svazku 

obdobná výše uvedenému bodu č. 16. 



Usnesení č.70/2010: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě 

mezi Posázavím o.p.s. a DSO Malé Posázaví s platností od 01.01.2011. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Pangrác, Průša, Tomková 

2 proti:  Dvořák, Zahradník 

1 se zdrţel: Mareš 

Usnesení č.70/2010 bylo schváleno. 

 

20. Projednání rozpočtu svazku obcí Ladův kraj na rok 2011 

Rozpočet svazku obcí na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce obce Senohraby dne 10.11.2010, 

sejmut dne 26.11.2010. Rozpočet Svazku obcí Ladův kraj je navrţen jako vyrovnaný. Příjmy jsou ve 

výši 1.510.200,- Kč a výdaje jsou ve výši 1.510.200,- Kč. 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočet svazku obcí Ladův kraj na rok 2010. 

 

21. Smlouva o smlouvě budoucí a souhlas se stavbou plynovodní přípojky 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a souhlasu se zřízením stavby – středotlaká plynovodní přípojka k novostavbě rodinného 

domu na pozemcích ppč.4/2 a ppč.9/2, ulice Malostranská, Senohraby. 
 

Usnesení č.71/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a souhlasu se zřízením stavby – středotlaká plynovodní přípojka 

k novostavbě rodinného domu na pozemcích ppč.4/2 a ppč.9/2, ulice 

Malostranská, Senohraby. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.71/2010 bylo schváleno. 

 

22. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na přístavbu hotelu 

S.E.N 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se ţádostí společnosti Watimex a.s., Malostranská 344, 

251 66 Senohraby o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci: „Přístavba 

hotelu S.E.N.“. 

Po diskuzi členů zastupitelstva obce bylo dohodnuto, ţe starosta obce, před vydáním konečného 

stanoviska obce, vstoupí do jednání s investorem stavby. Před tímto jednáním bude investor stavby 

poţádán o doplnění vizualizace a o předloţení stanoviska Vodohospodářské společnosti Benešov.  

  

23. Informace o smlouvě o smlouvě budoucí – překládka VN do kabelového vedení 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy               

o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, číslo: Z-S14-12-

8120028027. Jedná se o přeloţku části nadzemního vedení nad pozemky ppč.263/8 a ppč.263/1, 

které nejsou ve vlastnictví obce, do země. Předpokládaný odhad nákladů na přeloţku činí 

2.023.450,88 Kč. Objednávku na tuto akci vystavil Ing.Jiří Zahradník.  

Usnesení č.72/2010: Zastupitelstvo obce neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy               

o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie, číslo: Z-S14-12-8120028027 a ruší objednávku na tuto akci. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.72/2010 bylo schváleno. 

 

24. Nájemní smlouva na Říční lázně 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o končící nájemní smlouvě na Říční lázně, kterou 

obec Senohraby uzavřela s Občanským sdruţením pro obnovu provozu Senohrabské plovárny          

a zachování přívozu.  
 

Usnesení č.73/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na Říční lázně 

s Občanským sdruţením pro obnovu provozu Senohrabské plovárny               



a zachování přívozu do 30.06.2011. Do této doby bude připravena nová 

nájemní smlouva.  

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.73/2010 bylo schváleno. 

 

25. Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Senohraby č.2/2009, kterou se stanoví poplatek za 

komunální odpad na území obce Senohraby pro kalendářní rok 2011 

Roční poplatek je stanoven na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících 

z reţimu nakládání s komunálním odpadem. Poplatek je kalkulován jako součet úhrady nákladů na 

odvoz popelnic (kontejneru) + úhrady nákladů za tzv. společná zařízení: velkoobjemové kontejnery, 

kontejnery na separovaný odpad apod.). 
 

OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI SENOHRABY 
 

velikost nádoby v litrech  četnost vývozu   výše poplatku 
 

            80 l 1 x 14 dní 1.500,- Kč  

 80 l 1 x 7 dní 2.100,- Kč 

   80 l jednorázový svoz, odběr 12 známek    996,- Kč 

 120 l 1 x 7 dní 2.300,- Kč  

 240 l 1 x 7 dní 4.200,- Kč 

  

BIOLOGICKY ROZLOŢITELNÝ ODPAD 

 120 l 34 x za rok 1.140,- Kč  

 240 l 34 x za rok 1.362,- Kč 

 

VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ NEMAJÍ V OBCI SENOHRABY TRVALÝ POBYT 
 

1.000,- Kč / nemovitost 
 

Usnesení č.74/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu k obecně závazné vyhlášce obce 

Senohraby č.2/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území 

obce Senohraby pro kalendářní rok 2011. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.74/2010 bylo schváleno. 
 

26. Vydávání Senohrabská hlásky 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce, ţe Senohrabská hláska bude i nadále vydávána 

jako měsíčník Obecního úřadu Senohraby zdarma. V Hlásce bude dán prostor pro příspěvky od 

široké veřejnosti. Další číslo Hlásky vyjde v prosinci. Základní formát Hlásky bude 8 stránek. 

 

27. Založení Občanského sdružení Kaple Senohraby 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o zaloţení Občanského sdruţení Kaple 

Senohraby. Cílem sdruţení je zajistit dokončení stavby kaple v Senohrabech a následné zajištění 

církevního a kulturního provozu, včetně její údrţby a údrţby bezprostředního okolí. 
 

Usnesení č.75/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s Občanským sdruţením 

Kaple Senohraby na pronájem nově budované kaple v Senohrabech. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.75/2010 bylo schváleno. 

 

28. Plán zimní údržby místních komunikací v obci Senohraby 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o nově vypracovaném Plánu zimní údrţby 

místních komunikací v obci Senohraby (příloha č.3), v kterém jsou stanoveny zásady zimní údrţby 

místních komunikací a chodníků v Senohrabech. Plán zimní údrţby bude zveřejněn na internetových 

stránkách obce. 
 



Usnesení č.76/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údrţby místních komunikací v obci 

Senohraby. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.76/2010 bylo schváleno. 
 

29. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Senohraby za rok 2010 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva obce o konání dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Senohraby za rok 2010, které se konalo 07.12.2010. Dílčí přezkoumání provedl Krajský úřad 

Středočeského kraje a ve výsledku dílčího přezkoumání obce je, mimo jiné, uvedeno, ţe nebyla 

provedena úprava rozpočtu z důvodu navýšení příjmů ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského 

kraje (jedná se o přijaté dotace). Navýšení příjmů činí 16.458.062,- Kč. Vzhledem k tomu, ţe 

kontrola byla provedena den před jednáním zastupitelstva, budou s celou zprávou členové 

zastupitelstva seznámeni na pracovní schůzi v lednu 2010. 
 

Usnesení č.77/2010: Zastupitelstvo obce ukládá účetní obecního úřadu odstranit závady zjištěné při 

dílčí kontrole Krajského úřadu Středočeského kraje dle specifikace. 

Odstranění závad bude provedeno do uzávěrky roku 2010, nejpozději však do 

31.01.2011. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

3 proti:  Dvořák, Zahradník, Tomková 

0 se zdrţel: --- 

Usnesení č.77/2010 bylo schváleno. 

 

30. Úprava rozpočtu k 07.12.2010 

V souladu s výsledkem dílčího přezkoumání obce předloţil starosta obce členům zastupitelstva obce 

návrh na úpravu rozpočtu k 07.12.2010.  
 

Úprava rozpočtu se týká navýšení příjmů obce o částku 16.458.062,- Kč. 
 

- dotace od Mze, kanalizace 3.etapa, poloţka 4216  10.504.000,- Kč 

- dotace MMR, dětské hřiště, poloţka 4216        300.000,- Kč 

- dotace KÚ, kanalizace Višňovka, poloţka 4222    3.600.000,- Kč 

- dotace KÚ, kanalizace 3.etapa, poloţka 4222    1.996.000,- Kč 

- dotace KÚ, zalesnění lesa, poloţka 4222          15.030,- Kč 

- příspěvek na provoz JPO II, poloţka 4122          43.032,- Kč 
 

Příjmy po úpravě rozpočtu činí:     26.944.617,- Kč 
 

Usnesení č.78/2010: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu k 07.12.2010 a to o navýšení 

příjmů obce o částku 16.458.062,- Kč. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro:  Beneš, Klouţková, Kraut, Mareš, Pangrác, Průša 

3 proti:  Dvořák, Zahradník, Tomková 

0 se zdrţel: --- 

 

31. Diskuze 

Pan Rut: Navrhuje obměnu techniky pro zimní údrţbu komunikací. Zadní radlici k traktoru 

za přední radlici. Dále si stěţuje na špatné vyřezávání křoví a sekání trávy podél 

místních komunikací. 

Paní Osvaldová: Dotazuje se, jaké písemné materiály budou uveřejňovány na web stránkách obce. 

Na web stránkách obce budou i nadále zveřejňovány zápisy z jednání 

zastupitelstva, rozpočet obce, úpravy rozpočtu obce, dále např. plán zimní údrţby, 

základní údaje o předání funkce starosty obce a další dokumenty. 

Ing. Zahradník: Předal starostovi obce seznam usnesení, která v minulém volebním období nebyla 

splněna. 

Pan Konvička:  Kritika přístavby hotelu S.E.N. 



Pan Pitelka: Upozorňuje, ţe kanalizační řad od hotelu S.E.N. je jen o průměru 200 mm a tento 

řad prochází pod nemovitostí čp.233. 

Pan Janovský:  Dotazuje se, zda bude zachován svoz velkoobjemového odpadu. 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu zůstane zachován, ale předání 

odpadu bude organizováno podle nových pravidel. 

Dotazuje se Ing.Zahradníka, autora otevřeného dopisu z listopadu 2010, zda 

všechny zveřejněné údaje v tomto dopise jsou v souladu se zákonem.   

Autor sdělil:  „no comment“ 

Ing. Topol:  Připomínky k úpravě místní komunikace Pětihostská po stavbě kanalizace. 

  Bude projednáno se společností VHS Benešov. 

 Připomínka k plánované rekonstrukci budovy mateřské školy, je nutné důsledně 

plánovat případné opravy. 

Paní Bachová:  Poţaduje deratizaci kanalizačních řadů. 

  Probíhá jednání s VHS Benešov. 

 Dotazuje se, kdo je vlastníkem kanalizace od bytovky čp.112 k hlavnímu 

kanalizačnímu řadu. 

 Bude prověřeno. 

Paní Janovská: Dotazuje se, zda budou zveřejněni dárci, kteří poskytli finanční příspěvek na 

výstavbu kapličky. 

Dárci zveřejněni nebudou. Finanční dary a darovací smlouvy byly součástí dílčího 

přezkoumání hospodaření obce Senohraby za rok 2010 a kontrola neshledala ţádné 

závady. 

 

32. Návrh na usnesení 

Pokud projednávané body programu vyţadovaly příslušné usnesení, bylo o návrhu usnesení 

hlasováno vţdy po projednání příslušného bodu programu. 

 

33. Starosta obce ukončil jednání ve 22:30 hodin. 

 

Příloha č.1: Prezenční listina 

Příloha č.2: Zápis o předání a převzetí funkce starosty obce 

Příloha č.3: Plán zimní údržby v obci Senohraby 

 

Zapsal:   Jan Herbst 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

----------------------------------------   ----------------------------------------   

  Zbyněk Průša             PhDr.Vladimír Dvořák   

   

 

 
 
 

 
 
 

----------------------------------------   ----------------------------------------   

   Milan Kraut      Ing.Pavel Pangrác  

  místostarosta              starosta 


