
Zápis č.0612013

zjednánízastupitelstva obce Senohraby konaného dne 11. 12.2013
od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů

Přítomni: Ing. Pavel Pangrác, Milan Kraut, Ing. Jaroslav Mareš, Ing. Alexandra Kloužková, Zbyněk
Pruša, Jan Beneš, Jarmila Malinová, PhDr. Vladimír Dvořák

Omluveni:
Neomluveni : Ing. Iiíí Zahradník

1. Kontrola účasti.

Jednrání zastupitelstva obce zahqil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, že dle prezeněni 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 Milan Kraut a Jan Beneš.

Usnesení č.0110612013z Ověřovateli zápisu byli zvoleni Milan Kraut a Jan Beneš.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0110612013 bylo schváleno.

Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu Jana Herbsta.

3. Program dnešního jednání zastupitelstva.

1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Yolbaověřovatelů zápisu a jmenoÝání zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelšfua obce.
4. Schválení zápisu ze zasedéní ZO ze dne 20. IL 2013.
5. Úprava rozpočtu č. 5l20I3.
6. Rozpočet obce pro rok 2014.
7. Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce ě.I2l20I1o poplatku za komunální odpad pro rok 2014.
8. Obecně závazná vyhláška obce Senohraby č. I/20I3 o vedení technické mapy obce.
9. Hrad Hláska - dotace.

10. Různé.
11. Diskuze.

Usnesení č.0210612013z Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0210612013 bylo schváleno.

4. Schválenízápisu zezasedáníZO ze dne 20. 11.2013.

Pan Pangrác:
Upravy rozpočtu je obec povinna provést v případě, že obdrži dotaci či nějaký jiný mimoŤáďný
ťrnanční příspěvek.
Žádost o dotaci na hasičský automobil byla schválena zápisem č.8/201 I a 13. 12.2011 byla žádost
podána. Dotaci obec neobdržela.

Usnesení č.0310612013: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 20. 11.2013.

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangráco Kraut, Mareš, Beneš, Průšao Kloužková
1proti: Malinová



1 se zdržel: Dvořák
Usnesení č.0310612013 bylo schváleno.

5. Uprava rozpočtu č.5/2013.

Starosta seznámil členy zastupitelstva súpravou rozpočtu obce č. 5l20I3 k30. l1.2013. Úprava
rozpočtu ě.5120|3 tvoří přílohu zápisu č. 2.

Příjmy obce po úpravě rozpočtu č,5l20I3 ěíní: 12.79I.289,50 Kč
Výdaje obce po úplavě rozpočtu č. 5l20I3 činí: II.163.194,86 Kč
Paní Malinová: Uprava rozpočtu mi nebyla e-mailem doručena.

Usnesení č.0410612013z Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2013.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Marešo Benešo Průšao Kloužková,

Dvořák
0 proti:
1 se zdržel: Malinová

Usnesení č.0410612013 bylo schváleno.

6. Rozpočet obce pro rok2014.

Návrh rozpočtu obce Senohraby byl vyvěšen na úřední desce. Členové zastupitelstva byli
seznámeni se závaznými ukazateli rozpočtu. Rozpočet byl sestaven jako r,yrovnaný v paragrafovém
znéní. Návrh rozpočtu projednal finanční výbor. V návrhu rozpočtu nejsou rozpočtovtány investiční
akce pro rok20l4. Rozpočet obce tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako příloha č. 3.

Příjmy pro rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši: 9.383.800,00 Kč
Výdaje pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši: 9.383.800,00 Kč

Paní Malinová: V roce 2013 byla rozpočtována částka 250.000,- Kč pro základní školu na plyn.
Pro rok 2014 činí tato částka 350.000,- Kě. Zjakého důvodu ďochází k navýšení o
I00Yo, když plyn búde zlevňoVat.

Pan Pangrác: Cástkapro rok 2014bylarozpočtována dle skutečných nákladů.
Pan Mareš: V příjmové části předpokládáme, že bude rozpočet navýšen o poskytnutou dotaci

na Hlásku. Měli bychom uvažovat, jakým způsobem tyto peníze použijeme.
Nechali by se použít například na opravu komunikací v roce 2014.

Pan Pangrác: Vše je na rozhodnutí zastupitelstva obce.
Pan Dvořák: Předložený seznam na opravu komunikací pro rok 2014 neodpovídá v -' částce,

kteráje uvedená v rozpočtu pro rok 2014.
Pan Pangrác: Seznam na opra\.u komunikací v roce 2014 bude aktlalizován Na základě této

aktualizace proběhne výběrové Ťizení, které stanoví i konečnou cenu na opravu
komunikací.

Usnesení č,0510612013z Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2014.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Mareš, Beneš, Průša, Kloužková,

Dvořák
1proti: Malinová
0 se zdržel:

Usnesení č.0510612013 bylo schváleno.

7. Příloha č.3 kobecně závazné lyhlášce č.1212011, o poplatku za komunální odpad pro rok
2014.

Starosta seznámil přítomné s přílohou č. 3 k obecně závazné vyhlášce č.I2l20I1, o poplatku za
komunální odpad pro rok Z0I4. Příloha tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako příloha č. 4.

Usnesení č.0610612013z Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 3 k obecně závazné lyhlášce
č.1212011, o poplatku za komunální odpad pro rok 2014.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel



Usnesení č.0610612013 bylo schváleno.

8. Obecně závazná lyhláška obce Senohraby č. 112013 o vedení technické mapy obce.

Starosta seznámil přítomné návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1l20I3 o vedení technické mapy
obce. Současně vysvětlil důvody, proč bude technická mapa obce vedena.

Usnesení č.0710612013z Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhtášku obce
Senohraby č.112013 o vedení technické mapy obce.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.07 10612013 bylo schváleno.

9. Hrad Hláska * dotace.

Stavební část záchrarty Velké věže hradu Zlenice byla ukončena. Zbývají dokončit ještě dvě části a
to Koncepce řešení záchrarry Velké věže hradu Zlenice a Prezentace koncepce řešení záchrany
Velké věže hradu Zlenice, Na obě části proběhlo ýběrové řizení. Koncepci řešení záchtarty Velké
věže hradu Zlenice vyhrála Ing. arch. Milena Nigrinová s nabídkovou cenou 309.000,- Kč a
Prezentaci koncepce řešení záchrany Velké věže hradu Zlenice vyhrál KryštofSýkora s nabídkovou
cenou 198.000,- Kč. Celá akce bude dokončena do 30. 06.2014.
Paní Malinová: Zacoje těch 198.000,- Kč.
Pan Pangrác: Ieto za Prezentaci koncepce řešení záchrany Velké věže hradu Zlenice.

10. Různé.

podání žádostí o dotaci

V souladu s usnesením zastupitelstva obce z minulého jednání, byly na Středočeský kraj podány tři
žáďosti o dotace. Jedná se o týo projekty: Dostavba 3. stavby splaškové kanalizace v rozpočtované
částce I.322.I72,- Kč; Rekonstrukce chodníků na ulici Hlavní anavazujicí odstavné manipulační
plochy u školy a hasičámy v rozpočtované částce I.493.247,-Ký' Hasičská zbrojnice - výměna
oken a rekonstrukce izolaci provedená svépólnocí v rozpočtované ěástce 303.792,- Kě.

Starosta poděkoval členům zastupitelstva za jejich dosavadní práci pro obec, zajejich spolupráci se
starostou a dáIe poděkoval za spolupráci všem aktivním spolkům v obci. Starosta popřál všem
šťastné, veselé a klidné vánoce a hodně zdraví v roce 2014.

11. Diskuze.

Paní Malinová: Jaká byla cena výběrového řízení na Hlásku a kdo prováděl výběrové řizení.
Pan Pangrác: Výběrové Ťizení prováděla společnost Posázaví o.p.s. a první platba byla ve qfši

45.000,- Kč.
Paní Malinová: Proč si Sokol ve svém volebním programu zrušil lybudování chodníku u školy.
Pan Pangrác: Po posouzení možností ýstavba chodníku u zéi<ladní školy nebude realízována.
Paní Janovská: Pokud bude vybudován chodník l základni školy, zhorší se dopravní situace pro

automobily.
Pan Dvořák: Měřiče rychlosti v denní dobu nejsou funkční. Bylo by třeba vyměnit baterie.
Pan Pangrác: Baterie necháme vyměnit.
Pan Dvořák: Bude proveden proŤez stromů v ulici ZaStaroupoštou?
Pan Pangrác: Prořez stromů je naplánován na únor 2014.

Starosta ukončil jednání v 19:40 hodin.

Příloha č. 1: Prezenční listina.
Příloha č. 2: Úprava rozpočtu ě. 512013.
Příloha č. 3: Rozpočet obce pro rok2014.



Příloha č. 4: Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce ě.I2l20I1, o poplatku za komunální odpad pro rok
2014.

Zapsd; Jan Herbst

Ověřovatelé zápisu:

Jan BenešMilan Kraut

Zápts byl ověřov atelí zápisu podepsán :

Zapis byl starostou obce podepsán:

Ja, .o )q. /t. Jot\
/q, lX. lor5

11 ,/z . la 13

Ing. Pavel Pangrác, starosta


