
Zápis č.2/2011 
 

z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 21. 02. 2011  

od 18:00 hodin, v budově OÚ Senohraby 

 

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

Kraut, Jan Beneš, Tatiana Tomková, PhDr.Vladimír Dvořák 
 

Omluveni: Ing.Jiří Zahradník 
 

 
1. Kontrola účasti 

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 18:00 hodin. Konstatoval, že dle prezenční listiny 

(příloha č.1) je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 

 

2. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu 

Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Jan Beneš a Tatiana Tomková                           

a zapisovatelem zápisu Jan Herbst. 

Usnesení č.01/02/2011: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Jan Beneš a Tatiana Tomková.           
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel  

Usnesení č.01/02/2011 bylo schváleno. 

 

Usnesení č.02/02/2011: Zapisovatelem zápisu byl zvolen Jan Herbst.           
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel  

Usnesení č.02/02/2011 bylo schváleno. 

 

3. Program dnešního jednání zastupitelstva a schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 

31. 01. 2011 
 

Program jednání zastupitelstva:  
 

1. Přivítání, kontrola účasti. 

2. Volba zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu. 

3. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 31. 01. 2011. 

4. Úprava rozpočtu obce č.1/2011. 

5. Nákup vyprošťovacího zařízení pro JSDH Senohraby. 

6. Dálnice D 3 - informace. 

7. Přístavba hotelu S.E.N. - informace. 

8. Diskuze. 
 

Doplnění programu a změna programu: 

Program jednání zastupitelstva obce byl doplněn o body č.5,6,7. 
 

Usnesení č.03/02/2011:  Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu o body č.5,6,7. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel 
Usnesení č.03/02/2011 bylo schváleno. 

 

Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 31. 01. 2011 
a) PhDr.Dvořák vznesl písemně připomínky k zápisu ZO ze dne 31.01.2011 (příloha č.2).  

b) Případné připomínky členů zastupitelstva obce k zápisům z jednání zastupitelstva obce budou 

podávány vždy v písemné podobě. 

c) Zápis z jednání zastupitelstva bude každému členovi zastupitelstva rozeslán e-mailovou poštou 

nejpozději třetí pracovní den po jednání zastupitelstva. Případné připomínky k zápisu sdělí 

členové zastupitelstva e-mailovou poštou nejpozději do 48 hodin po obdržení zápisu.  

  



Usnesení č.04/02/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z posledního zasedání ZO ze dne 

31. 01. 2011 a souhlasí, aby členové zastupitelstva obce případné 

připomínky k zápisům podávali vždy v písemné podobě. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel  

Usnesení č.04/02/2011 bylo schváleno. 

 

4. Úprava rozpočtu obce č.01/2011 

Starosta obce předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu č.01/2011 (příloha č.3). 

Příjmy jsou navýšeny o celkovou částku 2.133.089,69 Kč (dotace od krajského úřadu na provoz 

obecního úřadu: 135.800,00 Kč a dotace z ROP – Baštírna: 1.997.289,60 Kč). Celkové příjmy po 

úpravě rozpočtu obce č.01/2011 činí: 10.716.089,60 Kč. 

Výdaje jsou navýšeny o celkovou částku 2.133.089,60 Kč (rekonstrukce základní školy: 

1.525.807,00 Kč a výstavba kanalizace: 607.282,60 Kč). Celkové výdaje po úpravě rozpočtu obce 

č.01/2011 činí: 10.716.089,60 Kč 
  

Usnesení č.05/02/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu obce č.01/2011 dle 

předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti   0 se zdržel  

Usnesení č.05/02/2011 bylo schváleno. 

 

5. Nákup vyprošťovacího zařízení pro JSDH Senohraby. 

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se žádostí JSDH Senohraby o zapůjčení finančních 

prostředků z rozpočtu obce ve výši 100.000,00 Kč na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení 

LUKAS ze skladu státních hmotných rezerv. Celková cena zařízení činí 107.880,00 Kč včetně DPH. 

Obecní úřad uhradí fakturu za nákup vyprošťovacího zařízení. JSDH Senohraby od krajského úřadu 

obdrží v tomto roce dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II. Faktura bude následně 

přeúčtována na příslušný účelový znak, vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace.                       

O podrobnostech nákupu a financování bude uzavřena dohoda mezi OÚ Senohraby a JPO II 

Senohraby.  
 

Usnesení č.06/02/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu faktury ve výši 107.880,00 Kč    

a uzavření dohody mezi OÚ Senohraby a JPO II. Senohraby. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Mareš, Kloužková, Kraut, Beneš, Tomková 

 0 proti    

 2 se zdrželi: Dvořák, Průša  

Usnesení č.06/02/2011 bylo schváleno. 

 

6. Informace k navrhované variantě řešení dálnice D3 

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o vydaném vyjádření obce Senohraby a Občanského 

sdružení Lípa Senohraby k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí,záměr „D3 – 

Středočeská část“. Dokumentace k této akci je uložena na obecním úřadu.  

Zastupitelstvo obce požádalo p.Dvořáka, aby nadále sledoval vývoj této záležitosti, průběžně 

informoval vedení obce a v případě potřeby připravil písemné podklady pro další vyjádření obce 

k navrhované variantě řešení dálnice D3. Pan Dvořák slíbil, že bude tuto záležitost sledovat, odmítl 

však pověření odpovědnosti ze tento bod. Paní Tomková zdůraznila nutnost sledovat aktuální vývoj 

situace dálnice D3 a hledat všechny možnosti jak společně s dalšími dotčenými obcemi a sdruženími 

oponovat východní variantě této dálnice. 

 

7. Informace o plánované přístavbě hotelu S.E.N. 

Společnost Watimex a.s. požádala obecní úřad o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní 

rozhodnutí na přístavbu hotelu S.E.N. Starosta informoval členy zastupitelstva o podmínkách, které 

obecní úřad zapracuje do svého vyjádření k této akci. 

 

 

 



8. Diskuze 

Starosta obce: - Informace o možnostech opravy „Tery“ a výši finančních nákladů na tuto 

 opravu.  

  Starosta nechá zpracovat cenovou nabídku na zprovoznění „Terry“. 

 - Informace o nabídce na vytvoření nových web stránek obce. 

  Starosta svolá jednání, kterého se zúčastní osoby, které se v současné době 

podílí na tvorbě současných web stránek. 

 - Informace o uzavření smlouvy mezi obcí Senohraby a občanským sdružením 

Kaple Senohraby. 

  Bez připomínek. 
 

Paní Svašková: Požádala, aby v Senohrabské Hlásce byly uveřejňovány zápisy z jednání 

zastupitelstva v obsáhlejší podobě. 

 Požadavek bude předán redakční radě Hlásky. 
 

Pan Dvořák: Požádal, aby do 19. května, kdy proběhne vysvěcení kaple kardinálem Dukou, byla 

provedena plánovaná úprava a výsadba zeleně v okolí kaple. 

 Plánovanou úpravu a výsadbu zeleně bude možné provést, jakmile bude splněno 

usnesení zastupitelstva č.06/01/2011. 

 

Starosta ukončil jednání ve 20:15 hodin. 

 

Příloha č.1: Prezenční listina 

Příloha č.2: Připomínky PhDr.Dvořáka k zápisu ZO ze dne 31. 01. 2011  

 

 

Zapsal:   Jan Herbst 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jan Beneš, Tatiana Tomková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Jan Beneš              Tatiana Tomková   

   

 
 
 

 
 
 

 
 

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

Ing.Pavel Pangrác 

starosta obce 

 


