Zápis č. 01/2013
z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 13. 02. 2013
od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů
Přítomni:

Ing. Pavel Pangrác, Milan Kraut, Zbyněk Průša, Ing. Alexandra Kloužková, Jan Beneš,
Ing. Jaroslav Mareš, Jarmila Malinová, PhDr. Vladimír Dvořák, Ing. Jiří Zahradník

Omluveni:
1.

Kontrola účasti
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Konstatoval, že dle prezenční listiny
- příloha zápisu č. 1 je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.

2.

Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu.
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Alexandra Kloužková a Milan Kraut.
Usnesení č.01/01/2013: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Alexandra Kloužková a Milan
Kraut.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro: Pangrác, Průša, Mareš, Beneš, Dvořák, Zahradník,
Malinová
0 proti
2 se zdrželi: Kloužková, Kraut
Usnesení č.01/01/2013 bylo schváleno.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zápisu Jana Herbsta.

3.

Program dnešního jednání zastupitelstva.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 19. 12. 2012.
5. Oprava zápisu ze zasedání ZO ze dne 05. 11. 2012.
6. Úprava rozpočtu obce č.5/2012 – závěrečná úprava rozpočtu za rok 2012.
7. Odpadové hospodářství – výběrové řízení.
8. Územní plán obce.
9. Pronájem části pozemku ppč.477/1, k.ú. Senohraby.
10. Převod pozemku ppč.427/5 a ppč.428/2 do vlastnictví obce.
11. Svazek obcí HSP (Hrusice – Senohraby – Pětihosty).
12. Různé.
13. Diskuze.
Starosta navrhl tyto změny programu:
a) bod č. 8 bude přesunut na další jednání zastupitelstva obce
b) bod č. 7 bude projednán jako bod č. 4
c) číslování bodů bude upraveno v souladu s bodem a) a b)
Usnesení č.02/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání se změnami, které
navrhl starosta obce.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.02/01/2013 bylo schváleno.

4.

Odpadové hospodářství - výběrové řízení.
Výběrové řízení na „Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových
a nebezpečných odpadů a bioodpadu v obci Senohraby“ provedla společnost AAA zakázky s.r.o.,
kterou zastupuje Mgr. Šárka Hájková, která byla přítomna na jednání zastupitelstva obce. Osloveno
bylo 5 firem, do výběrového řízení se byly přihlášeny 3 firmy. Marius Pedersen a.s., KOMWAG
a.s. a AVE CZ s.r.o. Zadávací dokumentace byla vyvěšena v souladu se zákonem na profilu
zadavatele. Na připomínky a otázky členů zastupitelstva odpověděla Mgr. Hájková a starosta obce.
Usnesení č.03/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na
„Zajištění
sběru,
přepravy
a
odstranění
komunálních,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů a bioodpadu v obci
Senohraby“. Na prvním místě se umístila firma Marius Pedersen a.s.,
na druhém místě firma KOMWAG a.s. a na třetím místě firma AVE
CZ s.r.o.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Průša, Kloužková, Beneš, Mareš
0 proti:
3 se zdrželi: Zahradník, Malinová, Dvořák
Usnesení č.03/018/2013 bylo schváleno.
Usnesení č.04/01/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce administrativním
ukončením výběrového řízení ve smyslu zákona o výběrovém řízení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
s firmou Marius Pedersen a.s. na „Zajištění sběru, přepravy
a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
a bioodpadu v obci Senohraby“ na dobu 48 měsíců.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.04/01/2013 bylo schváleno.
Stanovení ceny na rok 2013
Starosta v úvodu vyzval občany-neplatiče odpadů, aby své dluhy vůči obci za odpady doplatili.
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem dvou variant cen za svoz jednotlivých nádob dle
jejich velikosti a četnosti svozů. Po diskuzi byla vybrána tato varianta.
Velikost nádoby

svoz 1 x 7 dní

svoz 1 x 14 dní

80 litrů
120 litrů
240 litrů
rekreační objekty
igelitový pytel

1.950,- Kč
1.350,- Kč
2.350,- Kč
1.850,- Kč
4.700,- Kč
xxxxxxxxx
1.030,- Kč / rok
cena za jeden pytel: 150,- Kč

120 litrů – bioodpad 1.200,- Kč
240 litrů – bioodpad 1.420,- Kč
svoz bioodpadu bude probíhat dle zvláštního harmonogramu
Usnesení č.05/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce
č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2013. Výše
poplatku je stanovena v souladu s návrhem starosty obce.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.05/01/2013 bylo schváleno.
5.

Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 19. 12. 2012.
Zápis byl ověřen ověřovateli Ing. Marešem a p. Benešem. Z tohoto zápisu vzešly následující
připomínky, které vysvětlil starosta:
Kdo provedl výběrové řízení na opravu hasičského automobilu?

Zápis č. 06/2012 ze dne 08. 10. 2012 – v souladu s usnesením č. 06/06/2012 v komisi pracoval
Michal Bílý, Pavel Kočí, Milan Kraut, Vladimír Prchlík, Pavel Pangrác. Starosta zašle členům
zastupitelstva zadání výběrového řízení a výsledky výběrového řízení.
Nákup sekačky na plovárnu.
Zápis č. 06/2011 - nákup nové sekačky bude řešen zastupitelstvem obce.
Zápis č. 03/2012 – ve schváleném rozpočtu obce v § 3399 – příspěvky spolkům, je částka
20.000,- Kč na nákup sekačky. Věcná připomínka pí Malinové: Požaduji pravidelně zasílat finanční
výkazy.
Osvětlení veřejného hřiště.
Panu Zahradníkovi jsem poslal technickou zprávu. Požadovaný příkon je 1,75 kW. Pro osvětlení
hřiště bude osazen jistič. Revizní technik, který provedl posouzení této možnosti, neshledal žádné
překážky v realizaci této přípojky dle projektu.
Požadavek pana Zahradníka na omluvu ohledně finančních prostředků obce při předání funkce.
V roce 2010 při předání funkce starosty (15.11.2010) byl stav účtu 8.021.380,17 Kč. Vývoj stavu
účtu od roku 2009 je následující: stav účtu k 01.01. 2009 = 14.548.482,- Kč, stav účtu k 31.12.2009
= 9.238.966,- Kč; stav účtu k 01.01.2010 = 9.238.966,- Kč, stav účtu k 09.11.2010 = 8.021.380,17
Kč, stav účtu k 31.12.2010 = 3.251.637,- Kč; stav účtu k 01.01.2011 = 3.251.637,- Kč, stav účtu
k 31.12.2011 = 6.194.537,- Kč; stav účtu k 01.01.2012 = 6.194.537,- Kč, stav účtu k 31.12.2012 =
8.624.395,- Kč. Vývoj stavu účtu od roku 2009 – příloha č. 3 zápisu.
Pan Zahradník: Při předávání funkce starosty bylo na účtu 8.021.380,17 Kč.
Paní Malinová: V posledním zápisu z jednání ZO není přesně uveden můj příspěvek.
Pan Pangrác: Zápis se před podepsáním ověřovateli posílá všem zastupitelům ke kontrole
a k připomínkování. Každý člen zastupitelstva má možnost se k zápisu vyjádřit.
Usnesení č.06/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání ZO ze dne 19. 12. 2012.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Průša, Kloužková, Beneš, Mareš
3 proti:
Zahradník, Malinová, Dvořák
0 se zdržel:
Usnesení č.06/01/2013 bylo schváleno.
6.

Oprava zápisu ze zasedání ZO ze dne 05. 11. 2012.
V zápise č.07/2012 z jednání zastupitelstva obce ze dne 05. 11. 2012 je v bodě č. 3 – Program
dnešního jednání zastupitelstva uvedeno – schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 15. 08. 2012.
V bodě 4 tohoto zápisu je uvedeno schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 08. 10. 2012.
Správné znění bodu 3 zápisu č.07/2012 je: schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 08. 10. 2012.
Usnesení č.07/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zápisu č.07/2012 z jednání
zastupitelstva obce ze dne 05. 11. 2012.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.07/01/2013 bylo schváleno.

7.

Úprava rozpočtu obce č.5/2012 – závěrečná úprava rozpočtu za rok 2012.
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu č.5/2012 – závěrečnou
úpravu rozpočtu za rok 2012 – příloha zápisu č. 3.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.5/2012 činí:
14.451.825,71 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.5/2012 činí:
12.021.965,34 Kč
Věcné připomínky:
Pan Zahradník: Proč je za rok 2012 menší příspěvek od EKO KOMU za tříděný odpad než
v minulých letech?
Pan Pangrác:
Tříděných odpadů v roce 2012 bylo méně než v předešlých letech.
Paní Kloužková: Mám výhrady k paragrafu silnic, kde došlo k přečerpání o 120.000,- Kč.
Domnívám se, že k úpravě rozpočtu mělo dojít dřív a že by to měl pan starosta
vysvětlit.

Pan Pangrác:

Na opravu komunikací bylo v roce 2012 rozpočtováno 1.100.000,- Kč.
Realizovány byly 3 akce. Oprava 4 komunikací, kde náklady dosáhly částky
1.004.000,- Kč. Úspora činila 95.000,- Kč. Dále oprava cesty na Hlásku, kde
náklady činily 106.000,- Kč. Tato částka byla z části hrazena z úspory z první
akce a částečně z rozpočtu obce. Třetí akce byla oprava výtluků na místních
komunikacích metodou „Turbo“, v celkové částce 95.000,- Kč. V roce 2013 bude
oprava komunikací pokračovat.
Paní Kloužková: Pokud dochází k opravě komunikací, je třeba informovat členy zastupitelstva
o opravách všech komunikací. Zastupitelé by také měli být informováni
o opravách lesních cest, typu cesty na Baštírnu. O opravě komunikace na Hlásku
se jednalo na srpnovém zasedání zastupitelstva, kde jsem nebyla přítomna.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o zásadní úpravu, mělo být zastupitelstvo
informováno.
Dále došlo k navýšení na § vodovod a to o cca 65.000,- Kč, to by měl pan starosta
zmínit, protože k navýšení došlo až touto úpravou.
Pan Pangrác:
V rozpočtu obce bylo v roce 2012 rozpočtováno na § vodovod 115.000,- Kč.
Jednalo se o realizaci vodovodních přípojek, na které vlastníci nemovitostí již
v předešlých letech složili požadované finanční prostředky. Vyúčtování těchto
přípojek bylo provedeno v prosinci 2012. Dále byla financována projektová
dokumentace pro územní i stavební povolení na dostavbu vodovodu
v Senohrabech a to v částce 38.600,- Kč.
Pan Dvořák:
Oprava cesty na Baštírnu nebyla schválena.
Pan Pangrác:
Oprava byla projednána bez usnesení.
Paní Kloužková: Toto byla moje připomínka, a proto je v zápisu. Neměla jsem možnost se k opravě
cesty vyjádřit v srpnu 2012 jako ostatní.
Pan Dvořák:
Bylo zde řečeno, že od lidí byly vybrány peníze a za tyto peníze se dělají
vodovodní přípojky. Tak to ale není. Peníze byly vybrány jako příspěvek, ale není
to příspěvek na zhodnocení přípojky. Přípojky jsou ve vlastní režii vlastníků
nemovitosti. V současné době platí, že kdo financuje přípojku, ten je vlastníkem.
Pan Herbst:
Na základě rozhodnutí zastupitelstva v minulém volebním období, je vybírán
paušální poplatek za vodovodní nebo kanalizační přípojku. V rámci tohoto
poplatku je, mimo jiné, hrazeno vybudování přípojky od hlavního řadu ke hranici
vlastníka pozemku. O vybudování přípojky žádá vlastník nemovitosti stavební
úřad. Stavební úřad vydává souhlas s vybudováním přípojky a to od hlavního řadu
k nemovitosti.
Usnesení č.08/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.5/2012 – závěrečnou
úpravu rozpočtu za rok 2012.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Pangrác, Kraut, Průša, Kloužková, Beneš, Mareš,
Dvořák, Zahradník
0 proti:
1 se zdržel: Malinová
Usnesení č.08/01/2013 bylo schváleno.
8.

Pronájem části pozemku ppč.477/1, k. ú. Senohraby.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 12. 2012 záměr pronájmu části pozemku ppč.477/1 o výměře
715 m2. Vlastníkem pozemku je obec Senohraby. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce.
Starosta připraví návrh nájemní smlouvy, který rozešle členům zastupitelstva k připomínkování.
Usnesení č.09/01/2013: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby připravil návrh nájemní
smlouvy, který po připomínkování členů zastupitelstva obce předloží
na dalším jednání ke schválení.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.09/01/2013 bylo schváleno.

9.

Převod pozemku ppč.427/5 a ppč.428/2 do vlastnictví obce.
Ing. Michal Žák, který je vlastníkem pozemků ppč.427/5 o výměře 594 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace a ppč.428/2 o výměře 1.399 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace (ulice Na
Požáru), udělil plnou moc svému synovi, aby jednal s OÚ Senohraby ohledně převodu těchto
pozemků do vlastnictví obce Senohraby.
Pan Žák převede výše uvedené pozemky do vlastnictví obce bezplatně. Jako náhradu za tento
převod požaduje, aby v případě, kdy bude možné napojit jeho nemovitost čp. 167, ulice Na Požáru
na obecní vodovod, byl zproštěn poplatku za připojení.
Usnesení č.10/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků ppč.427/5
a ppč.428/2 do vlastnictví obce Senohraby.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.10/01/2013 bylo schváleno.
Usnesení č.11/01/2013: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Martina Žáka o prominutí
poplatku za připojení jeho nemovitosti čp.167, ulice Na Požáru na
hlavní vodovodní řad.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.11/01/2013 bylo schváleno.

10.

Svazek obcí HSP (Hrusice – Senohraby – Pětihosty).
Dne 14. dubna 2004 byl založen Svazek obcí HSP (Hrusice – Senohraby – Pětihosty). Předmětem
činnosti svazku byl společný postup při přípravě, realizaci a financování výstavby kanalizace na
území členských obcí včetně intenzifikace ČOV v Senohrabech. K tomuto záměru však nikdy
nedošlo. Svazek obcí od počátku své existence neměl žádný svůj majetek. Členské obce
k dnešnímu dni nesložily žádné finanční prostředky do svazku obcí. K dnešnímu dni nevznikly
žádné pohledávky ani závazky. Vzhledem k tomu, že svazek obcí nikdy nezačal plnit svůj účel
založení, bude svazek obcí zrušen a bude proveden výmaz z registrace.
Usnesení č.12/01/2013: Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením Svazku obcí HSP. Zrušení
svazku obcí bude provedeno v souladu se stanovami svazku.
Výsledek hlasování:
9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.12/01/2013 bylo schváleno.

11.

Různé.
11.1. Žádost o dotace do programu Leader.
Obec Senohraby podala žádost o dotaci do programu Leader, na akci: 1. etapa záchrany
Velké věže – dominanty hradu Zlenice. Při administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti
žádosti o dotaci nebylo shledáno závad. Veřejná obhajoba projektu proběhne 20. 02. 2013
v 09:15 hodin v zasedací místnosti Posázaví o.p.s.
11.2. Pracovní četa.
V současné době jsou u pracovní čety obecního úřadu zaměstnáni dva pracovníci na stálý
pracovní poměr a jeden na dohodu o pracovní činnosti. Od března 2013 bude zaměstnanec
na dohodu o pracovní činnosti převeden na stálý pracovní poměr.
11.3. Volba prezidenta ČR.
Starosta poděkoval občanům za jejich vysokou účast při volbě prezidenta ČR.
11.4. Další jednání ZO.
Další jednání zastupitelstva obce se bude konat nejpozději 25. března 2013.

12.

Diskuze.
Pan Zahradník: Ve zprávě finančního výboru bylo uvedeno, že bude provedena veřejnoprávní
kontrola základní školy a to do konce roku 2012. Byla kontrola provedena?
Kontrola byla provedena. S výsledky kontroly Vás seznámí pan Beneš.

Pan Beneš:

Seznámil členy zastupitelstva se zápisem z kontroly účetnictví základní školy –
příloha zápisu č. 4.

Pan Pangrác:

Požádal kontrolní komisi o prověření všech usnesení od prosince 2010.

Paní Malinová a pan Zahradník:
Jaké rekonstrukce se provádí na hasičárně? Bourala se zeď a bylo vybouráno
schodiště na půdu.
Bude prověřeno a na dalším jednání bude zastupitelstvo informováno.
Paní Kloužková: Pan Zahradník měl negativní připomínky k práci FV. Uvedu krátký souhrn
s porovnáním s minulostí. Za vedení obce p. Zahradníkem je k dispozici 6 zápisů
FV. Tři vyhotovil p. Kučaba, který odstoupil k 31. 01. 2009, jak z FV, tak ze
zastupitelstva. Další tři zprávy vytvořila p. Kubelová, přesto, že je v zápisech
výslovně uvedeno, že si přejí zveřejnění a projednání těchto zpráv, tak tyto zprávy
zveřejněny a projednány nebyly. Z průběhu naší činnosti je v roce 2011
k dispozici 6 zpráv FV, většina je přílohou zápisů, první tři jsou uvedeny
v souhrnné verzi jako příloha 4 třetího zápisu, žádám o zveřejnění v plném znění
– příloha č. 5 zápisu. V r. 2012 byly dvě zprávy, přičemž dále bude projednáváno
ukončení roku 2012 a rozpočet 2013. FV v průběhu tohoto období koná častěji
než za působení předchozího vedení. Pro informaci byla uvedena citace ze zprávy
FV-2009 – příloha zápisu č. 6.
Starosta ukončil jednání ve 21:10 hodin.
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:

Prezenční listina.
Vývoj stavu účtu od roku 2009.
Úprava rozpočtu č.5/2012 – závěrečná úprava rozpočtu za rok 2012.
Kontrola účetnictví základní školy.
Zápisy finančního výboru
Citace ze zprávy FV 2009

Zapsal: Jan Herbst
Ověřovatelé zápisu: Ing. Alexandra Kloužková, Milan Kraut

---------------------------------------Ing. Alexandra Kloužková v. r.

---------------------------------------Milan Kraut v. r.

---------------------------------------Ing. Pavel Pangrác, starosta obce v. r.

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán:
Zápis byl starostou obce podepsán:

22. 02. 2013
22. 02. 2013

