
Zápis č.0Il2014

zjednánízastupitelstva obce Senohraby konaného dne 26. 02.2014
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, PhDr. Vladimír Dvořak

Omluveni: JarmilaMalinová
Neomluveni: Ing. Jiří Zahradník

1. Kontrola účasti.
Jednání zastupitelstva obce zahájíl starosta obce v 19:00 hodin, Konstatoval, že dle prezenční listiny
- příloha zápisu č. 1 je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy
usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Starosta obce navrhl, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Alexandra Kloužková a Jaroslav Mareš.
Usnesení č.0110112014: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Alexandra Kloužková a Jaroslav

Mareš.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Pangrác,Kralt, Průša, Beneš, Dvořák

0 proti
2 se zdrželi: Kloužkováo Mareš

Usnesení č.0110112014 bylo schváleno.

Jmenování zapisovatele.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem zžtpísu Jana Herbsta.

3. Program dnešního jednání zastupitelstva.
1. Přivítaní, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů záplsu a jmenování zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Schválení zápisu zezasedéniZO ze dne 11. 12.2013.
5. Úptavarozpočtu obce č. 612013 - záv&ečnáupravarozpočtu za rok 2013.
6. Uptava rozpočtu č.Il2014.
7. Zaíazení správního uzemí obce Senohraby do MAS Posázaví.
8. Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní.
9. Oprava místních komunikací v roce 2014.

10. Aktualizace interní směrnice obce o zadávání veřejných zakérzek.
11. Majetkoprávní vypořádání pozemků ppč.390/1 a399ll.
12. Zména nájemní smlouvy na části pozemků ppč.338/3, 338124 a 50513.
13. Různé.
l4. Diskuze.
Usnesení č.02l01l2014z Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0210112014 bylo schváleno.

4. Schválenízápisu zezased,áníZOze dne 11. 12.2013.
Zapis byl ověřen ověřovateli Janem Benešem a Milanem Krautem.
Usnesení č.0310612013: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze

dne 11. 12.2013.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0310612013 bylo schváleno.

5. Uprava rozpočtu obce č. 612013 -závérečná úprava rozpočtu zarok2013.
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu ě.612013 - závěrečnou
úprar,u rozpočtu zarok2013 - příloha zápisu č. 2.



Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.612013 činí: 14.379.417,28 Kč
Celkové v/daje po úpravě rozpočtu č.612013 čini: 10.354.533 ,52Kč
Usnesení č.0410112014: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.612013 - závěrečnou

úpravu rozpočtu za rok2013.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0410112014 bylo schváleno.

6. Úprava rozpočtu č.l,t201,4.
Starosta předložil členům zastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu ó,Il20l4 - příloha zópisu
c. J.
Celkové přrjmy po úpravě rozpočtu č.Il20I4 číní: l0.645.400,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č.Il20I4 činí: 9.460.800,00 Kč

Pan Dvořák: Navrhuje nesnižovat v rozpočtu obce pro rok 2014 daňové příjmy (např. DPH) a

§.to daňové příjmy ponechat ve výši roku 2013.
Navrhuje, aby se úprava rozpočtu ve výdajích udělala v položkovém zněni a ne
v paragrafovém znění jak je navrhováno.

Pan Pangrác: Rozpočet pro rok 2014 byl schválen v paragrafovém zněni a úpravy rozpočtu se
tedy projednávaji a schvalují v paragrafovém znéni.

Pan Dvořák: Upozorňuje, že mu nebyl poslán výkazFín2-I2 zamésic leden 2014.
Usnesení č.0510112014: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.ll201,4.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Pangrác, Krauto Mareš, Beneš, Průšao Kloužková

1proti: Dvořák
0 se zdržel:

Usnesení č.0510112014 bylo schváleno.

7. Zaíazení správního území obce Senohraby do MAS Posázaví.
Tento souhlas bude Posáaavi o.p.s. jako garant fungování místní akční skupiny přikládat
k jednotlivým dokumentům, se kterými se bude uché.zet v dalším programovém období 2014 -
2020 o finanční zďroje z evropských operačních programů. Tyto zdroje půjdou do regionu Posáyavi
prostřednictvím místní akční skupiny.
Usnesení č.0610112014z Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zařazení správniho území

obce Senohraby do územní působnosti MAS Posáaaví na období
2014 _2020.
Zastupitelstvo obce Senohraby pověřuje starostu podpisem
schvalovacího protokolu.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení ě.0610112014 bylo schváleno.

8. Oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní.
V minulém období byl v rámci akce narovnání silnice vybudovtín chodník u nemovitosti pana
Janovského na ulici Hlavní. Při zemních pracích došlo k odtěžení terénu a tím snižení zámrzné
hloubky vodovodního řadu, který v zimnim období zamrzá. V rámci plánované opravy bude
vodovodní řad přeložen pod chodník a bude uložen do zámrzné hloubky. Tato akce bylazaíazena
do rozpočtu obce pro rok 2014. Při zadáváni zakázky bude postupováno v souladu s platnou interní
směrnicí obce pro zadávéní veřejných zakánek.
Usnesení č.07l0ll2014: Zastupitelstvo obce souhlasí § opravou, přeložením a zahloubením

vodovodnfto řadu u nemovitosti pana Janovského v ulici Hlavní.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.07 10112014 bylo schváleno.

9. Oprava místních komunikací v roce 2014.
V letošním roce proběhne oprava komunikací, které byly poškozeny povodněmi v roce 2013. Obec
na tyto opravy obdržela dotaci od ministerstva dopravy. Finanční prostředky dotace byly přesunuty
na rok 2014.
Pan Dvořák: Do jakého stalrr budou komunikace opraveny?



Komunikace mohou být opraveny do původního stavu.
V letošním roce proběhne oprava komunikaci zrozpočtu obce. Opraveno by mělo bý cca 5.000 m2
komunikací. Potřebná částka na opra\.u je zhruba 1.500.000,- Kč. Seznam navržených komunikací
pro opravu v letoŠním roce byl zaslán zastupitelŮm a bude zveřejněn v Senohrabské hlásce.
Vzhledem k terénním podmínkám u někteých komunikací, bude se muset zvolit více technologií
oprav. Na opravu vytluků bude použita technologie ,,turba".
Paní Kloužková: Proč se ulice Na Požaru neopraví až k nemovitosti pana Blahy?

Oprava je možná, ale jinou technologií.
Jakou formou se mají podat podněty na opravu komunikací?
PožadavlE mohou občané nahlásit starostoýi.
proč se na opravu výluků nepoužije jiná technologie. Navrhuje, aby pro opravu
ulice Skolní byla použita,,balená" .

Paní Kloužková: Oběané a zastupitelé podají návrhy na opravy. Z téchto návrhů se udělá noqý
seznam, navrŽené opravy se nechají ocenit a po té se rozhodne, v jakém rozsahu
budou opravy provedeny.

paní Jobertová: v ulice v Břízkách byla provedena konečná ílprava povrchu. v loňském roce
musela b;ýt provedena oprava a v současné době jsou v této komunikaci opět
výmoly. Jak bude obec dál postupovat.
Pro ulici V Břízkách stále platí záruka. Pro vyřešení problému by bylo třeba
vybudovat odvodnění celé této ulice,

Pan Beneš: Navrhuje svolat jednání o opravách komunikací.
Pan Dvořiák: Navrhuje opravit ulici Na Požáru až k nemovitosti pana Blahy a dále navrhuje,

aby obec nechala zpracovat cenovou nabídku na obě metody.
Do ]0 dnů bude aktualizován seznam na opravu komunikací a budou navrženy
obě technologie nebo jejich kombinace. Seznam bude zaslán členům
zastupitelstva.
Navrhuje, aby se nechal zpracovat projekt na likvidaci srážkových vod na
místních komunikacích v nejhorších částech obce.

10. Aktualizace interní směrnice obce o zadáváníveřejných zakázek
Starosta seznámil členy zastupitelstva s aktualízací intemí směrnice obce pro zadávání veřejných
zakének.
Pan Mareš:

Pan Dvořák:
Pan Pangrác:

obce.
Usnesení Č.08l0ll2014z Zastupitelstvo obce souhlasí s aktualizací interní směrnice obce o

zad,áv ání veřej ných zakázek, včetn ě návrhu p an a Mareše.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.0810112014 bylo schváleno.

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků ppč.390/1 a399ll.
Jedná se o ýměnu pozemků mezi obcí a panem Kotišem. Pan Kotiš převede do vlastnictví obce
Část pozemku ppč.390/1 - část ulice Sazavská a obec převede do vlastnictví pana Kotiše pozemek
ppč.398 a část pozemku ppě.399 l I.
Usnesení Č.09l0ll2014z Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemků mezi obcí

Senohraby a panem Kotišem takto:
a) Pan KotiŠ převede do vlastnictví obce Senohraby část pozemku

ppč.390/1 o výměře 1.04l m2,viz GP č.649-13t2004.
b) Obec Senohraby převede do vlastnictví pana Kotiše část pozemku

ppč.399/1 o výměře 920 m2, viz GP č.649-1312004.
c) Obec Senohraby převede do vlastnictví pana Kotiše pozemek

ppč.398 o výměře 111 m2.

Pan Beneš:

Navrhuje, aby v bodě 3a) směrnice byla provedena tato změna: ,,Zadavatel vyzve
osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předlo ženi tabidky".
Navrhuje, aby všechny záméry byly zveřejňovány na uřední desce.
Záměry budou zveřejňovány na úřední desce obce a na intemetových strankách



d) Obec Senohraby zajistí veškeré náležitosti nutné pro zápis směny
pozemků do katastru nemovitostí.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti 0 se zdržel
Usnesení č.09 l0ll201,4 bylo schváleno.

12. Zména nájemní smlouvy na části pozemků ppč.338/3, 338124 a 505/3.
Starosta navrhl změnu nájemní smlouly na části pozemků ppč.338/3, 338124 a 50513. Důvodem
změny je, že nájemcem na tyto pozemky je jižbyvalá majitelka nemovitosti čp. I24. Nová nájemní
smlouva bude sepsána se současnými vlastníky nemovitosti čp. I24 a v souladu s platn;ými
právními a cenovými předpisy.
Usnesení č.10l0ll2014z Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou nájemní smloulry na části

pozemků ppč.338/3, 338124 a 505/3 tako jak ji navrhl starosta obce.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro 0 proti
Usnesení č.l0l01l2014 bylo schváleno.

0 se zdržel

13. Různé.
13.1. Prodej nemovitosti čp. 60 - Igra.

Nemovitost čp. 60 je několik let na prodej. Do letošního roku byly předloženy již dva
záméry na výstavbu domova pro seniory. Oba záméry počítali s tím, že nemovitost čp. 60
bude zbourána.
JUDr. Cilínková: Nemovitost čp. 60 je pro obec neskutečná hodnota a odkoupení této

nemovitosti obcí mělo b;it zařazeno do programu jednání. Obec má na
účtu 14.000,000,00 Kč, ale nemůže tuto částku dát za odkoupení této
nemovitosti. V obci je dost občanů, kteří jsou připraveni obci pomoci
finanční půjčkou či darem. Rovněž by bylo možné zpozentktl oddělit
dvě parcely na stavbu rodinných domů a tyto parcely prodat.
V Senohrabech je rovněž spolek řemeslníků, ktery by opravu vily
provedl zamínímáIní naklady. Vila by mohla fungovat jako multifunkční
zařízeni a obec by při odkoupení dostala výraznou slelrr.

13.2. Zámér prodeje části pozemku ppč.338/3, k. ú. Senohraby.
Jedná se o ěást pozemku, na kterém byla vybudována trafostanice,kteráje ve vlastnictví
společnosti ČEZ Distribuce.
Usnesení č.1ll0tl2014: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku

ppč.338/3.
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro 7 proti 0 se zdržel
Usnesení č.1ll01l2014 nebylo schváleno.
Usnesení č.12l01l2014z Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném

břemeni §e společností CEZ Distribuce na část pozemku
ppč.338/3, k. ú. Senohraby a stavbu na tomto pozemku.
zámér prodeje části pozemku ppč.338/3.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
Usnesení č.1210112014 bylo schváleno.

0 proti 0 se zdržel

13.3. Yítání občánků.
Yítafi občánků se uskuteční v sobotu 24.kvétna20l4 od 10:00 hodin v základní škole.

13.4. Volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 23. a24. května 2014.

13.5. Žádost o povolení kácení stromů.
lydáním rozhodnutí si obecní úřad nechal zpracovat znalecký posudek a celou záležítost
konzultuje s odborem životního prostředí VteÚ ŘiOany.

13.6. Stav financí na bankovním účtu obce.
K 19. 02.2014 byl stav financí na bankovním účtu obce: 14.480.201,50 Kč.



14. Diskuze.
Pan Mareš:

Pan Beneš:

Paní Kloužková:

Pan Dvořák:

Bylo již ukončeno financování projektu Hláska?
Financovóní tohoto projehu bude ukončeno ve 2. pololetí 2014.
Požaduje obnovit značení přechodů pro chodce do konce dubna, zametení
chodníků po zimním posypu a opravu měřičů rychlosti.
Dotazuje se, kdy bude probíbat ořez stromů azda jeještě možné o ořezpožádat.
Ořez již probíhá a je možné žádost podat.
Dotazuje se na projekt plánovaný v nemovitosti čp. 60 - Igra.
V současné době existuje pouze studie na stavbu Domu pro seniory.
Předpokládaná kapacita je cca ]00 míst. Předložená studie počítá s kapacitou jen
cca 50 míst. Podle předložené studie bude budova byvalé lgry zbourána.
Je potřeba opravit skluzavku na dětském hřišti.
Dotazuje se na plánovaný překop komunikace Pětihostská pro výstavbu elektro
přípojky a dáIe upozorňuje, že některé vodovodní řady jsou uloženy

Pan Topol:

v soukromých pozemcích.
Výstavba vodovodu probíhala dle tehdy platných zákonů a se souhlasem vlastníků
těchto pozemlců.

Pan Janovský: Upozorňuje, že přechody pro chodce jsou v zimnim období a v době dešťů kluzké
a požaduje zdrsnění povrchu přechodů.

Starosta ukončil jednání ve 20:50 hodin.

Příloha č. 1: Prezenční listina.
Příloha č. 2: Závérečná úprava rozpočtu zarokz}I3.
Příloha č. 3: Úprarra rozpočtu č. 1l20I4.

Zapsal: Jan Herbst

Ověřovatelé zápisu.

<---

[ng. Alexandra Kloužková Ing. Jaroslav Mareš

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán: 5. §. Lo(q
Zápis byl starostou obce podepsán: 5. 3. §o,1q.

| \. t. §o,irt


