
Zápis č.1/2011 
 

z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 31. 01. 2011  

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 08.12.2010. 

4. Závěrečná úprava rozpočtu obce za rok 2010. 

5. Územní plán obce. 

6. Vystavení objednávek obce pro rok 2011, které mají souvislost s dotačními tituly obce. 

7. Podané ţádosti o dotace. 

8. Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu zeleně. 

9. Obdrţená dotace na „Tvorbu pěších tras“. 

10. Řešení počítačového vybavení a počítačové sítě na OÚ. 

11. Doplnění pracovní čety o jednoho zaměstnance. 

12. Informace o postupu stavebních prací na ZŠ. 

13. Přístavba hotelu S.E.N. 

14. Záměr o odprodeji pozemku ppč.505/5, k.ú.Senohraby. 

15. Občanské sdruţení Zlenice: ţádost o finanční příspěvek. 

16. Ţádost o prominutí poplatku na výstavbu kanalizace. 

17. Přivaděč pitné vody Javorník: rekonstrukce přivaděče. 

18. Správa a údrţba silnic: sloučení středisek. 

19. Policie ČR: nová telefonní čísla. 

20. Výběrové řízení na rekonstrukci víceúčelového hřiště. 

21. Rozpočet obce pro rok 2011. 

22. Diskuze. 

 
Doplnění programu a změna programu: 
 

Program jednání zastupitelstva obce byl doplněn o bod č.20. 

Změna programu: Rozpočet obce pro rok 2011 byl v návrhu programu zařazen jako bod č.5. Na návrh 

p.Dvořáka byl tento bod zařazen na konec jednání jako bod 21. 
 

Usnesení č.01/01/2011:  Zastupitelstvo schvaluje rozšíření programu jednání a změnu 

v zařazení jednotlivých bodů jednání.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 
Usnesení č.01/01/2011 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 Milan Kraut a Ing.Jaroslav Mareš               

a zapisovatelem zápisu Jan Herbst. 

Usnesení č.02/01/2011: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Milan Kraut a Ing.Jaroslav Mareš.           



 Výsledek hlasování: 8 hlasů pro:    Pangrác, Klouţková, Průša, Kraut, Beneš, Tomková,  

   Dvořák, Zahradník,    

0 proti: --- 

1 se zdrţel: Mareš 

Usnesení č.02/01/2011 bylo schváleno. 

 

Usnesení č.03/01/2011: Zapisovatelem zápisu byl zvolen Jan Herbst.           
Výsledek hlasování:  9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel  

Usnesení č.03/01/2011 bylo schváleno. 

 

3. Schválení zápisu z posledního zasedání ZO ze dne 08.12.2010 

Ing.Zahradník vznesl písemně připomínky k zápisu ZO ze dne 08.12.2010. Tyto připomínky 

v písemné podobě tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako příloha č.2.  

PhDr.Dvořák vznesl připomínku k vypracovanému Plánu zimní údrţby. 
 

Usnesení č.04/01/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z posledního zasedání ZO ze dne 

10.11.2010. 

Výsledek hlasování:  8 hlasů pro: Pangrác, Mareš, Klouţková, Průša, Kraut, Beneš, Dvořák, 

   Zahradník,  

 0 proti: ---        

1 se zdrţel: Tomková 

Usnesení č.04/01/2011 bylo schváleno. 

 

4. Závěrečná úprava rozpočtu obce za rok 2010 

Starosta seznámil členy zastupitelstva se závěrečnou úpravou rozpočtu za rok 2010. Závěrečná 

úprava rozpočtu obce za rok 2010 tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako příloha č.3.  

Paní Klouţková informovala zastupitele, ţe 4. úprava rozpočtu 2010 vyplývá z činnosti předchozího 

zastupitelstva. K jejímu schvalování dochází aţ po vyčerpání peněz, např. u poloţky rekonstrukce 

školy došlo k přečerpání o 2,44 mil. Kč, i kdyţ má způsobu čerpání výhrady, sděluje, ţe se jedná jiţ 

o formální záleţitost. Pokud by nedošlo k schválení 4. úpravy jednalo by se o porušení rozpočtové 

kázně (zák. 250 par.15. odst.1) a při kontrole by bylo konstatováno, ţe v r. 2010 nebylo účtováno 

v souladu s rozpočtem. Toto konstatování by mohlo mít negativní vliv na probíhající dotační akce. 
 

Usnesení č.05/01/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou úpravu rozpočtu obce za 

rok 2010. 

Výsledek hlasování:  9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.05/01/2011 bylo schváleno. 

 

5. Územní plán obce 

Pan Kraut informoval členy zastupitelstva o přípravách na zpracování nového územního plánu. 

Platnost současného územního plánu, který byl schválen v roce 2001, končí v souladu s platnou 

legislativou 31.12.2015. Pokud by obecní úřad nový územní plán nepořídil, nebo pokud by 

neprovedl potřebné změny, tím by se obec připravila o důleţitý nástroj jejího dalšího rozvoje. Na 

příštím jednání zastupitelstva obce bude tento bod znovu projednán a zastupitelstvu obce bude 

předloţen ke schválení konkrétní návrh na další postup v této záleţitosti. 

 

6. Vystavení objednávek obce pro rok 2011, které mají souvislost s dotačními tituly obce 

Starosta informoval členy zastupitelstva o nutnosti vystavení objednávek, které mají souvislost 

s dotačními tituly obce a se zajištěním dalších úkolů, které obec zajišťuje. Jedná se o zajištění 

monitorovacích zpráv u obdrţených dotací (Baštírna, základní škola, dětské hřiště, víceúčelové 

hřiště, kanalizace); geodetické práce; aktualizace protipovodňového plánu. 

 

7. Podané ţádosti o dotace 

Starosta informoval členy zastupitelstva o podaných ţádostech o dotaci v roce 2011 a o přiznaných 

dotacích z minulého volebního období. 



Z přiznaných dotací z minulého volebního období zbývá dokončit tyto akce: 

 výstavba kanalizace 3.etapy 3.stavby 

 rekonstrukce víceúčelového hřiště 

 údrţba zeleně v obci 

 rekonstrukce základní školy II.etapa 

 vycházky po staronových trasách 

 víceúčelový malotraktor – podaná ţádost, není rozhodnutí 

 oprava komunikace po přívalových deštích – podaná ţádost, není rozhodnutí 
 

Podané ţádosti o dotaci pro rok 2011: 

 kanalizace, dokončení 3.etapy 3.stavby; celkové náklady: 1.322.173 Kč, spoluúčast: 122.173 Kč 

 rekonstrukce mateřské školy; celkové náklady: 3.310.027 Kč, spoluúčast: 165.502 Kč 

 vodovod Hrušov; celkové náklady: 3.212.000 Kč, spoluúčast-odhad: 1.284.800 Kč 

 dokončení výstavby kapličky; celkové náklady: 240.000 Kč, spoluúčast: 12.000 Kč   
 

Starosta dále upozornil členy zastupitelstva, ţe bude nutné velmi dobře zvaţovat, zda obec bude 

moci přijmout všechny obdrţené dotace s ohledem na výši spoluúčasti a moţnosti obce splácet tyto 

spoluúčasti. Dále bude nutné posoudit, zda některé plánované akce, jako např.chodník od pošty 

k nemovitosti čp.105, budou realizovány (vysoké náklady, nutná investice vlastníka komunikace). 

 

8. Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu zeleně 

Starosta informoval členy zastupitelstva, ţe z Operačního programu Ţivotní prostředí obdrţel 

rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci: Obnova veřejné 

zeleně v obci Senohraby I.etapa. Starosta informoval, ţe nemá k dispozici projektovou dokumentaci, 

příslušné vyjádření dotčených orgánů a další podklady. Z těchto důvodů starosta navrhuje, ţe 

smlouva bude jím podepsána aţ bude mít výše uvedené podklady k dispozici. 

V diskuzi pan Zahradník prohlásil, ţe projektová dokumentace je na webových stránkách obce 

Senohraby. Pan Dvořák v diskuzi prohlásil, ţe projektová dokumentace je na webových stránkách 

obce a ţe pokud jsou některé lokality obnovy zeleně soukromé a nebudou se realizovat, je moţné 

kácet jiné stromy.     
 

Usnesení č.06/01/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace na akci: „Obnova 

veřejné zeleně v obci Senohraby I.etapa“ a schvaluje uzavření 

smlouvy ze Státním fondem ţivotního prostředí na akci: „Obnova 

veřejné zeleně v obci Senohraby I.etapa“ za podmínky, ţe starosta 

obce bude mít k dispozici veškerou potřebnou dokumentaci k této 

akci.  

Výsledek hlasování:  8 hlasů pro: Pangrác, Klouţková, Průša, Kraut, Beneš, Zahradník, 

  Tomková Dvořák, 

  1 proti: Mareš    

  0 se zdrţel: --- 

Usnesení č.06/01/2011 bylo schváleno. 

 

9. Obdrţená dotace na „Tvorbu pěších tras“ 

Na základě podané ţádosti Místní akční skupinou Říčansko o.p.s., byla Státním zemědělským 

intervenčním fondem přiznána dotace na akci „Vycházky po staronových cestách“. V rámci této 

dotace by došlo k osazení informačních prvků, herních prvků pro děti a laviček na trase od 

vlakového nádraţí směrem k hotelu Hrušov a podle Mnichovky na Baštírnu a odtud dále proti 

proudu řeky Sázavy k rekreačnímu středisku Poddubí. 

Ve čtvrtek 3.2.2011 proběhne v Říčanech jednání ohledně přípravy a financování této akce. Na 

dalším jednání zastupitelstva obce bude starosta informovat členy zastupitelstva o podrobnostech 

tohoto jednání a o financování celé akce. 

 

 

 



10. Řešení počítačového vybavení a počítačové sítě na OÚ 

Starosta informoval členy zastupitelstva o nákupu nového PC pro účetní obce a současně o nutnosti 

správy počítačové sítě na obecním úřadu. Na základě nabídek rozhodne starosta obce o výběru 

správce počítačové sítě na OÚ. 

 

11. Doplnění pracovní čety o jednoho zaměstnance 

Starosta informoval členy zastupitelstva o doplnění pracovní čety obecního úřadu o jednoho 

pracovníka a to z důvodu odchodu p.Slabihouda do důchodu. Novým pracovníkem bude p.Jiří 

Weisheitel, s kterým bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti. 

 

12. Informace o postupu stavebních prací na ZŠ 

Pan Průša informoval členy zastupitelstva o postupu stavebních prací na základní škole a o formě 

financování těchto prací. Závěrem poloţil na bývalého starostu p.Zahradníka několik otázek, které 

budou p.Zahradníkovi zaslány písemně a on písemně na tyto otázky odpoví. 

Informace o postupu prací, jejich financování a otázky na p.Zahradníka tvoří přílohu č.4 tohoto 

zápisu.  

  

13. Přístavba hotelu S.E.N. 

Starosta informoval členy zastupitelstva o situaci týkající se přístavby hotelu S.E.N. a o plánovaném 

jednání se zástupci VHS Benešov a hotelu S.E.N.. Na dalším zasedání zastupitelstva obce bude 

starosta informovat o výsledku jednání. 

 

14. Záměr o odprodeji pozemku ppč.505/5, k.ú.Senohraby 

Členům zastupitelstva byl předloţen záměr prodeje pozemku ppč.505/5, ostatní plocha, o výměře 

450 m
2
, k.ú.Senohraby. Vlastníkem pozemku je Obec Senohraby. 

 

Usnesení č.07/01/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku ppč.505/5, 

ostatní plocha, o výměře 450 m
2
, k.ú.Senohraby. 

Výsledek hlasování:  0 hlasů pro  9 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.07/01/2011 nebylo schváleno. 

 

15. Ţádost o finanční příspěvek Občanského sdruţení Zlenice 

Občanské sdruţení Zlenice podalo ţádost o finanční podporu své činnosti v roce 2011. Obecní úřad 

při schvalování finančního příspěvku bude dodrţovat schválené postupy. 

 

16. Ţádost o prominutí poplatku na výstavbu kanalizace 

Obecní úřad obdrţel ţádost pí Moniky Štolbové, Školní 393, Senohraby o prominutí finančního 

příspěvku na výstavbu kanalizace. Starosta informoval členy zastupitelstva, ţe před konečným 

rozhodnutím prověří, komu a z jakých důvodů byl v minulosti tento poplatek prominut. Na dalším 

jednání zastupitelstva obce, s přihlédnutím k výsledku kontroly prominutí poplatků v minulosti, 

předloţí starosta návrh na konečné rozhodnutí. 

 

17. Plánovaná rekonstrukce přivaděče pitné vody Javorník 

Starosta informoval členy zastupitelstva o plánované rekonstrukci přivaděče pitné vody Javorník – 

Benešov. Plánovaná rekonstrukce přivaděče o celkových předpokládaných nákladech cca 

337.000.000 Kč se obce Senohraby nedotkne. 

 

18. Sloučení středisek Správy a údrţby silnic 

Starosta informoval členy zastupitelstva o sloučení příspěvkových organizací Správa a údrţba silnic 

Benešov, Správa a údrţba silnic Kladno a Správa a údrţba silnic Mnichovo Hradiště s příspěvkovou 

organizací Správa a údrţba silnic Kutná Hora. Současně se mění dnem 01.01.2011 název a sídlo 

organizace takto: Krajská správa a údrţba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

 

 



19. Nová telefonní čísla Policie ČR 

Starosta informoval členy zastupitelstva o nových telefonních kontaktech Obvodního oddělení 

Policie ČR Kamenice. Nové telefonní číslo je: 974 881 740. Nové faxové číslo je: 323 601 368.       

E-mailová adresa je: krpstc.oo.kamen@cr.cz. 

 

20. Výběrové řízení na rekonstrukci víceúčelového hřiště 

V souladu s poskytnutou dotací na rekonstrukci víceúčelového hřiště je nutné provést výběrové 

řízení na dodavatele. 
 

Usnesení č.08/01/2011: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na akci: 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Senohrabech“. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu obce organizací výběrového řízení dle 

platných nařízení Regionální operační rady Středních Čech               

a s platnými zákony ČR. 

Výsledek hlasování:  9 hlasů pro  0 proti   0 se zdrţel 

Usnesení č.08/01/2011 bylo schváleno. 

 

21. Rozpočet obce pro rok 2011 

Návrh rozpočtu obce Senohraby byl vyvěšen na úřední desce dne 14.01.2011, sejmut 31.01.2011. 

Členové zastupitelstva byli seznámeni se závaznými ukazateli rozpočtu. Rozpočet byl sestaven jako 

vyrovnaný v paragrafovém znění. V návrhu rozpočtu nejsou rozpočtovány investiční akce pro rok 

2011. Rozpočet obce tvoří nedílnou součást tohoto zápisu jako příloha č.5. 
 

Příjmy pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši: 8.583.000,- Kč 

Výdaje pro rok 2011 jsou rozpočtovány ve výši: 8.583.000,- Kč 
 

Starosta navrhl, aby kaţdý rok byla vytvářena finanční rezerva ve výši minimálně 350.000,- Kč. Tím 

se bude vytvářet rezerva pro financování spoluúčastí obce na přijatých dotacích. 
 

Příspěvky organizacím budou vypláceny na základě předloţeného záměru na konkrétní akci, která 

bude doplněna o rozpočet akce. 
 

Pan Dvořák poţádal, aby mu byl zaslán rozpočet v poloţkovém znění. 

Rozpočet v pracovním poloţkovém znění byl paní účetní zaslán dne 28.1.2011 všem zastupitelům. 
 

Usnesení č.09/01/2011: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Senohraby pro rok 2011 

dle přílohy č.5 tohoto zápisu. 

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

  2 proti: Zahradník, Dvořák    

  1 se zdrţel: Tomková 

Usnesení č.09/01/2011 bylo schváleno. 

 

22. Diskuze 

Pan Zahradník: Nutná revokace usnesení zastupitelstva obce o příspěvcích organizacím. 
 

Pan Kočí: Poţaduje vysvětlení, proč se bude provádět rekonstrukce a zateplení budovy 

mateřské školy a poţaduje provádět posyp komunikace Nad Stráněmi. 

 Bylo odpovězeno starostou obce.    
 

Paní Janovská: Na dětském hřišti hrozí při sáňkování dětí úraz o stůl na stolní tenis. 

 V rámci rekonstrukce víceúčelového hřiště bude stůl na stolní tenis přemístěn. 

Sáňkování je v současné době moţné na svahu pod budovou ZŠ. Dozor a rodiče by 

neměli dovolit sáňkování u stolu na stolní tenis. 
   

Pan Dvořák: Připomínka k zařazení chodníků a ulic do seznamu dle pořadí důleţitosti. 

Konkrétně se jedná o chodník v ulici U Školky. 



 Plán zimní údrţby bude po skončení zimní sezóny vyhodnocen a v případě potřeby 

upraven. 

 

Starosta obce ukončil jednání ve 21:15 hodin. 

 

Příloha č.1: Prezenční listina 

Příloha č.2: Připomínky Ing.Zahradníka k zápisu ZO ze dne 08.12.2010. 

Příloha č.3: Závěrečná úprava rozpočtu obce za rok 2010 

Příloha č.4: Informace o postupu stavebních prací na základní škole 

Příloha č.5: Rozpočet obce pro rok 2011 

 

 

Zapsal:   Jan Herbst 

 

Ověřovatelé zápisu:   Milan Kraut, Ing.Jaroslav Mareš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Milan Kraut v.r.            Ing.Jaroslav Mareš v.r.   

   

 

 
 
 

 
 

 
 

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

Ing.Pavel Pangrác v.r. 

                 starosta  

 

 

Starosta obce a ověřovatelé zápis podepsali dne 09. 02. 2011. 


